HVZ HENGELSPORTBEURS
1 maart 2015

Sporthal Zaandam Zuid
De Weer 26 1504AH van 10.00 tot 15.00 uur.

Grandioze ruilbeurs van hengelsportmateriaal
Vispassen, Nacht en 3e Hengelvergunningen
Hengelsportartikelen tegen stuntprijzen!
Hengelsportwinkeliers
Watersport en boten

Jeugdactiviteiten

RAD van FORTUIN
Vliegbinden en bindmateriaal

Visvakantie reizen
Demonstraties
Lezing
www.hvznet.nl
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van de voorzitter

colofon

2015

Allereerst wens ik u nog een goed en gezond 2015, maar ook vele strakke lijnen.
In het jaar 2014 zijn wij druk bezig geweest met de komst van AZ naar het
sportpark Kalverhoek. Dat zal in dit jaar
2015 nog wel voortduren, al was het
maar met het realiseren voor de tijdelijke behuizing op het sportpark, en de
nieuwbouw. Hiermee geef ik aan dat
2015 een belangrijk jaar voor de HVZ
gaat worden.

Politiek

De HVZ zal zich zeker niet met de politiek
bemoeien, dat laat de samenstelling van ons
ledenbestand niet toe maar... op 18 maart
2015 vinden de waterschapsverkiezingen
plaats. Voor velen misschien niet zo interessant als de 2e kamer verkiezingen, maar toch
hebben we er allemaal mee te maken. En in
het bijzonder de HVZ. Dus wij sportvissers,
want bijna al onze huurovereenkomsten aangaande visrechten komen daar vandaan.
Daarom wil ik toch de waterschapspartij
‘Water Natuurlijk onder de aandacht brengen. Deze is mede tot stand gekomen door
Sportvisserij Nederland, zie het stukje hiernaast. Uiteraard is de keuze aan u.
Voor de agenda: onze jaarlijkse hengelsportbeurs is op 1 maart 2015 in de nieuwe sporthal Zaandam Zuid. Ik begroet u daar graag.

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

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl
Voorzijde: Frans Hagens

Advertenties
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan

Ps. Nog even dit: wilt u per e-mail op de
hoogte blijven van HVZ activiteiten naast
het HVZ nieuws en onze website? Mail dan
uw e-mailadres naar onze administratie.
Thijs ten Wolde

agenda
Jeugdcommissie

1 februari start competitie Streetfishing
9 maart start jeugdcursus. Zie voor alle data
p. 6

Bij het lezen van dit nummer hebben de
meeste HVZ’ers de vispas al in huis.
Mede door het grote aantal machtigingen zijn voor 31 december 2014 ruim
3400 vispassen afgeleverd.

Snel in huis?
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© Overname van artikelen, foto’s en
illustraties is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming.

Water Natuurlijk is een typische waterschapspartij die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen stem te geven en te verdedigen. De partij heeft een brede basis met
steun van organisaties zoals: Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, Vereniging voor Veldbiologie KNNV,
Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland RAVON, Erfgoedvereniging
Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, Vogelbescherming, IVN en veelregionale en lokale groene en blauwe organisaties.

Nog geen Vispas
2015?

Wil je de vispas snel in huis? Dan kun je hem
ook komen afhalen op het HVZ kantoor
tegen contante betaling van het bedrag dat
op de acceptgiro staat. Als je wilt, kun je
gelijk de nachtvis/3e hengelvergunning aanschaffen. De prijs blijft ongewijzigd: €25,00.

Anton van Daal
Bob Imming
commissieleden

Waterschapsverkiezingen

van de penningmeester

De betalingen stromen nog steeds binnen en
hiervan zullen de vispassen spoedig worden
nabezorgd. Hier zou wel enige vertraging
kunnen ontstaan want onze vrijwilligers
doen de bezorging 1x per maand.

Fotografie

HVZ Hengelsportbeurs

1 maart

Klaverjas

30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart
10 en 24 april
Let op! Deze vergunning is beperkt verkrijgbaar alleen voor HVZ leden en geldt voor
enkele specifieke wateren. De uitgifte zal
maximaal 100 vergunningen zijn.
De penningmeester
Henk op den Akker

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

controlecommissie
Over nachtvissen
Om het nachtvissen en 3e hengelgebruik te reguleren, geeft
de HVZ een eigen speciale vergunning uit voor specifieke wateren die op deze vergunning staan vermeld. Een zegel van de
Federatie achterop de vispas is dus niet geldig voor de HVZ
wateren.

Afhalen

De nachtvisvergunning/derde hengel
voor HVZ leden en speciale HVZ
wateren is af te halen bij het HVZ
kantoor. Denk er aan dat deze vergunning al nodig is bij het vissen
twee uur na zonsondergang. Voor
alle duidelijkheid, in de HVZ
nachtvis/3e hengel vergunning is
het Noordzeekanaal niet opgenomen omdat dit water van de Federatie- Midwest Nederland betreft.				

Henk op den Akker

Die boilies ..... !!???
... daar zwemmen alle
karpers met een grote
kieuwboog omheen !!!

1 maart HVZ
Hengelsportbeurs
De HVZ organiseert op zondag 1 maart weer haar jaarlijkse Hengelsportbeurs in sporthal `Zaandam Zuid` aan de Weer 26 te Zaandam.
Op deze beursdag geven wij een kijkje in al onze activiteiten voor
leden.
De entree van deze beurs is gratis! Daarnaast ontvangen de eerste 1200 bezoekers een gratis handig geschenk voor bij het vissen.
Deelnemers aan deze hengelsportbeurs zijn regionale hengelsport
winkeliers, een dobbermaker, een hengelbouwer, reisorganisaties
met visreizen en diverse watersport bedrijven met visboten en onderhoudsproducten.
De administratie van de HVZ is aanwezig voor het ophalen van je
vispas, inschrijven van nieuwe leden, 3e hengel en nachtvisvergunningen. Uiteraard na betaling. Er kan ter plaatse worden gepind. Er
worden demonstraties gegeven van o.a. vliegen binden en dobbers maken. Er is een baan waar geoefend kan worden met de
vliegenhengel. Vind je dit helemaal geweldig? Dan kan gelijk een
visreis geboekt worden naar een mooie rivier in het buitenland.
Rik Hagedoorn verzorgt een lezing waarin een aantal vistechnieken aan de orde komen. Op de beurs zijn visboten te bewonderen
(en te koop natuurlijk). Er zijn veel hengelsportkoopjes te halen bij
onze regionale hengelsportwinkeliers als Rentenaar Hengelsport,
Hengelsport Rik, Hengelsport Heerhugowaard, Hermans Marine,
Handy Fish, Discus Rio Negro, Pioneer baits, Manibo, Hengelspoort
Hoorn en Lagerweij Hengelsport.
Voor de altijd druk bezochte ruilbeurs van vismaterialen, staan veel
hengelsporters vroeg op om de mooiste koopjes in de wacht te
slepen. Wilt je zelf overtollige hengelspullen verkopen? Deze kun
je inleveren bij het HVZ kantoor (sportpark de Kalverhoek) Let op
want wij verhuizen op dit sportpark dus volg de borden!
Zie voor verder informatie over de ruilbeurs pagina 6.
Op het gezellige terras op de beurs kunt je een hapje en een drankje kopen en meespelen in het Rad van Fortuin wat voor deze dag
tjokvol prijzen zit. Een bezoek meer dan waard! Noteer zondag 1
maart van 10.00 tot 15.00 uur dus snel je in je agenda!
Frans Hagens
Coördinator HVZ Hengelsportbeurs

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
Wedstrijden zoet, vacature
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.
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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
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The standard is pro
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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

baarscommissie
Workshop ‘Vissen op Baars’

Maandag 1 december hebben de HVZ vrijwilligers Kees Mandjes, zijn zoon Tim en Willem Spijkerman een workshop vissen
op baars gehouden. Dit vissen op baars ging specifiek over het
wedstrijdvissen op baars. Hierbij gaat het niet om de grootste,
kleinste maar wel over wie de meeste baarsjes vangt.
Om veel van die kleine baarsjes te vangen, is een aparte techniek vereist met eigen specifieke materialen. En het aardige is ook nog eens,
dat het wedstrijdvissen op baars een Noord Hollandse aangelegenheid
is en in andere provincies nauwelijks of niet wordt beoefend.
Toch kent het baarsvissen een officieel Nederlands kampioenschap en
de HVZ heeft dit ook al eens mogen organiseren.
De belangstelling op deze speciale avond was best groot want zo’n dertien vissers gave acte de presente in het zaaltje van het scheidsrechtersgebouw achter het HVZ kantoor op sportpark de Kalverhoek.
Door een misverstand in de bevestiging van de inschrijvingen voor
deze avond waren dat minder deelnemers dan verwacht maar hierdoor
was het wel een goede ervaring. Er zal in de toekomst zeker een herhaling komen. Wanneer dit is, kan nu niet worden vastgesteld door de
toekomstige verhuizing van het HVZ kantoor.

Foto’s Bob Imming

Gezellig fanatiek

De hengeltjes, de snoertjes, het aas en de techniek zijn mooi. Ook is
het leuk om te zien hoe gezellig fanatiek deze sportvissers met deze tak
van vissen omgaan.
Het gaat in de eerste plaats om de onderlinge gezelligheid direct daarna toch om het vissen en het winnen van de wedstrijd natuurlijk.
De deelnemers aan deze workshop hebben genoten en veel geleerd en
zullen zeker een baarsje proberen te verschalken. Wil je dit ook
meemaken en leren? Hou dan de website, HVZ nieuws en nieuwsbrieven in de gaten voor de volgende workshop.
De vrijwilligers van de baars afdeling van de HVZ zijn erg enthousiast
en wijden je graag in hun passie en geheimen.
Frans Hagens

Gloedvol betoog

De avond begon met een gloedvol betoog van de heren baarsvissers
en voormalige leden van visclub ‘het Kleine Baarsje’ die in de HVZ is
opgegaan en binnen de HVZ een eigen plek heeft. Vissen op baars is
dus typisch Noordhollands en met een techniek die verfijnder is dan
je zou denken.
Witvissen kan soms priegelen zijn met kleine pennetjes en haakjes
maar vissen op baarsjes is dit ook.
Snoertjes met drijvertjes van stukjes duivenveer, een lijndikte van
slechts 8/100, haakjes nummer 16 of 18 en hengeltjes van 2 meter zijn
een uitdaging voor alle dikke mannenvingers en bijziende ogen.

Baarssnoertje

Maar als je dan zo’n baarssnoertje hebt gemaakt en je ziet de verfijndheid van de materialen stemt dit tot grote tevredenheid. Je kunt je
voorstellen dat zo’n baarsje zonder argwaan of weerstand de made
of het wormpje pakt en er mee wegzwemt. Kees en Willem vertellen
van alles over het maken van deze snoertjes en er is heel wat kennis gedeeld over het wat en waarom van het baarsvissen. Ook zijn er diverse
geheimen verklapt.

nieuws
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baarscommissie
Herfstwedstrijd koppels op baars
Op zondag 9 november hield de baarscommissie, in samenwerking met H.V. Onderling Genoegen uit Wormer de herfstwedstrijd voor koppels op baars. Als wedstrijdwater hadden
wij gekozen voor een mooi watertje in Rooswijk.
Notaris Kees had 7 koppels geformeerd en na het uitzetten van de
eerste stek kon er begonnen worden.
Onze Voorzitter, Thijs, viste met zijn vrouw en had nog voor het beginsignaal de eerste baarsjes reeds in de emmer zwemmen.
We hebben 4 stekken van elk 30 minuten gevist en met het verschijnen van het zonnetje leek de vis er steeds minder zin in te hebben.
De tweede stek was voor het koppel Wim de Vries/Wim Knijn en
bleek achteraf de winnende stek. Zij vingen er in het half uur maar
liefst 44 stuks, en bleken dan ook niet meer in te halen.
Na afloop werd er koers gezet naar Café Sman, waar onder het genot
van een kop koffie en een balletje gehaktde ranglijst bekend gemaakt

jeugdcommissie

werd. Wij vonden het weer zeer geslaagd en zullen ook volgend jaar
zeker deze wedstrijd graag organiseren.
			
1. Wim de Vries / Wim Knijn		
2. Chris Kerkhoven / Ton moed
3. Jaap de Bouter / Kees Mandjes
4. Jorit Hazen / Hans van der Spek
5. Henk Fleur / Willem Spijkerman
6. Han en Thijs ten Wolde		
7. Jan Goede / Jos van der Heijden
Totaal aantal

67 stuks
44 stuks
37 stuks
35 stuks
33 stuks
31 stuks
20 stuks
367 stuks

Kees en Willem

9 maart start HVZ
jeugdcursus
Lid worden tijdens de cursus kan ook. Op de cursus kun je alles leren
over aas en voer, haken en lijnen, dobbers, tuigjes, hengels enz.
De mensen van de jeugdcommissie zijn allemaal zelf ervaren (wedstrijd)vissers. Kaylee is zelfs opgenomen in het Nederlands dames
team en doet mee aan het NK en WK vissen. Voor andere onderdelen komen er gasten hun kennis delen zoal Rik Hagedoorn, de HVZ
baars en vliegvissers.

Voer maken
Op 9 maart is alweer de eerste les van de HVZ cursus vissen
voor de jeugd. Ben je tussen de 8 en 18 jaar en wil je meer weten over het vissen op brasem, baars, karper, snoek en snoekbaars? Kom dan naar de gratis HVZ cursus vissen voor jeugdleden.

Ook alle vissoorten komen aan bod en we gaan zelf voer maken, tuigjes maken, haakjes aanzetten, een film kijken en we sluiten de cursus
af met een ochtend praktijk vissen bij de Jagersplas. Wil jij goed leren vissen geef je op via onze website of stuur een E-mail naar hvz.
jeugd7@upcmail.nl
Meer info via Frans Hagens tel. 06-43095500

Programma HVZ jeugd 2015.

1
2
3
4
5
6
7
6

JEUGDCURSUS
voorjaarsvakantie 21 febr. Tot 1 maart
KENNISMAKEN, VISSOORTHERKENNING, MATERIAAL
Hengels, lijnen, haken, dobbers en lood.
Aas en voer, tuigjes maken
Vliegbinden en baarsvissen
Karper of Roofvissen
Examen en film
Praktijk Jagersplas
nieuws
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9‐mrt
16‐mrt
23‐mrt
30‐mrt
13‐apr
20‐apr
25‐apr

19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
9.00 to 12.00 uur

HVZ hengelsportbeurs
Breng overtollige hengelspullen naar de ruilbeurs!
De HVZ houdt op zondag 1 maart a.s. haar jaarlijkse HVZ Hengelsportbeurs. Vast onderdeel binnen onze hengelsportbeurs
is de zeer druk bezochte ruilbeurs waar iedereen zijn of haar
overtollige hengelspullen kan verkopen.
Een goede manier om van uw overtollige hengelmateriaal af te komen. U ruimt uw viskoffer of schuur
op en kunt een andere sportvisser hiermee een plezier
te doen. Voorwaarde is wel dat de door u aangeboden
spullen compleet, in goede staat, werkend en niet ouder dan circa 15 jaar zijn. Uitzondering is er voor oude
visspullen met verzamelwaarde.
Alles van hengels, molens, koffers, hoezen, pluggen,
dobbers etc. kan worden aangeboden. Tijdens de innameavonden op de donderdag en vrijdagavond (26,
27 febr) en zaterdagmorgen (28 febr) zullen uw spullen worden ingenomen en in overleg met u wordt
de verkoopprijs bepaald. Tijdens de ruilbeurs zelf
kan een ieder de spullen bekijken en kopen en met

u wordt aan het einde van de beurs om circa 15.00 uur afgerekend.
De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar neemt geen enkele
verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. Niet leden betalen
een vergoeding van 10% aan de HVZ.
Uw spullen brengen en aanbieden kan op donderdag en vrijdagavond
van 19.00 tot 21.30 uur of op
zaterdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur op het HVZ kantoor
op sportpark de Kalverhoek. (let
op de borden) De HVZ transporteert op zondag de spullen
naar de ruilbeurs en stalt ze uit.
Niet verkochte artikelen moeten aan het einde van de beursdag weer worden opgehaald in
Sporthal Zaandam Zuid. Niet
opgehaalde artikelen vervallen
aan de HVZ.
Frans Hagens

mijn vangst
Gevangen door Piet Hopman in de Nauernasche Vaart op 14-11-2014 om 14.40 uur
Gewicht 2,8 kg, lengte 48 cm

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!

nieuws
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mijn vangst
Dames vissen ook op snoekbaars
Je verwacht het niet zo snel, maar ook binnen onze HVZ zijn
er vrouwen die de roofvis achter de vinnen aan zitten. Neem
bijvoorbeeld Daniëlle Prinze. Die gaat deze rovers tot aan het
donker bejagen.
Daniëlle zocht en vond rust in het vissen omdat haar leven een onverwachte wending kreeg. De dingen vandaar voor waren niet meer mogelijk. In het vissen op roofvis heeft zij nu een stukje rust gevonden.

Dat liet ze zich geen twee keer zeggen en diezelfde dag werd het geheime wapen te water gelaten ergens in de Zaan vlakbij haar woonadres
aan het Kattegat. Een ferme tik aan de hengel gaf aan dat de oorbel
toch voor iets eetbaars werd versleten want een mooie snoekbaars was
de prijs van Daniëlle.
Frans Hagens

Fanatiek visser

Dat heeft Danielle niet van een vreemde want ook haar vader is fanatiek visser en sleepte haar mee naar de viswinkel van Ton Lagerweij.
Tussen alle mooie kunstaasjes vond ze een Chatterbait Firetiger.
Een op een soort spinnerbait of was het een op een oorbel gelijkend
ding. De winkelier uit Westzaan vertelde haar dat als ze hiermee een
vis zou vangen Daniëlle de eerste was en hiermee een prijs zou winnen.

Wintercompetitie 2014 anders
Dit jaar voor het eerst de wintercompetitie omdat de 55 plus
afdeling zoet is geworden. Ook de zomeravond wedstrijden,
competitie 55 plus en de jaarlijkse dag wedstrijd voor hen die
een dagje willen vissen met oude vrienden of kennissen. Meer
informatie hierover lees je in een van de volgende edities van
HVZ nieuws. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op de
open dag en via de website.
De wintercompetitie dit jaar werd geregeld door Ron, Chris en Stefan
als wegers en uitzetters Arie en Herman. Als het een voorstelling geweest zou zijn, had ik erbij gezet onder algehele leiding van Herman
(maar dat doe ik niet). Hopend dat volgend jaar Ruud en zijn vrouwen er ook weer bij zijn. Dan is het weer als vanouds.

Redelijke vangsten

Even over het vissen zelf. Zondermeer redelijke vangsten met uitzonderingen, maar die gasten zaten altijd op de goede plek waar net de
vis zat. En niet te vergeten was het weer nog beter dan het vissen zelf.
Na de laatste dag in de Zaan gevist te hebben, was de prijsuitreiking
in Zaandam bij het Zaanse Hoekje goed geregeld met snert en roggebrood met spek, handgemaakt door Teun neem ik aan. In ieder
geval geen snert snert. Met een toetje toe en een kerstbrood met boter
onder onze arm gingen we naar huis de feestdagen tegemoet.
Heren bedankt en tot volgend jaar.
Joop Lotten

nieuwe leden

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
G.van Neure
T.Schipper
M.van Bentum
H.Luckfiel
J.A.Schmidt
M.Dekker
N.Oostrom
P.Roguchi
J.Vlaar
S.Koppenol
L.Toornent
J.M.van Duijn

8

Krommenie
Zaandam
Oostzaan
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Hoorn
Wormerveer
Purmerend
Westzaan

nieuws

J.Bron
Mevr. N.Aalders
J.W.Spee
T.Ziemer
D.W. Eijlander
J. op den Akker
J.Groot
R.Kramer
D.Riethoff
L.van der Lip
C.Peereboom
P.A.Kaat

feb - maart 2015

woonplaats
Westzaan
Amsterdam
Zaandam
Bad Bodenteich
Zaandam
Almere-Stad
Almere
Oostzaan
Buitenkaag
Buitenkaag
Zaandam
Koog a/d Zaan

naam

woonplaats

naam

woonplaats

B.Schanzleh
D.van Dijk
M.Cure
A.Loukianenko
W.Biszczuk
S.Zuidam
F.N.Mihailescu
M.J.Valk
W.Swart
R.A.H.Reuvers
M.Bakker
J.Bakker

Koog a/d Zaan
Zaandam
Tilburg
Lippstadt
Zaandam
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam

J.X.Haringa
T.Hak
M.R.Hak
E.van Bilsen
M.Lambinon
A.Beumer
C.Jansen
R.Wisniewski
L.Gruszewski
R.van Deijzen
R.van Smaalen

Koog a/d Zaan
Wormerveer
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Haarlem
Zaandam
Assendelft
Wormerveer
Zaandijk
Wormerveer

senioren 55 plus
Wintercompetitie
Na veel strubbelingen en opzeggingen is hij er toch gekomen:
de winter competitie 55 plus. Met medewerking van Ron, Stephan en Chris. Heren hiervoor onze hartelijke dank!
Alles is prima verlopen, maar we hopen dat Ruud Zwart er in 2015
weer bij is evenals zijn vrouw en dochter die samen jarenlang het wegen op zich namen. De wedstrijden werden gevist met meestal heel
goed weer.
Na 7 wedstrijden stond Stephan nog steeds bovenaan, maar daar
kwam een eind aan.
Chris Hagens kreeg het op zijn heupen (hengel) en wist hele goede
uitslagen te maken.

Chris Hagens had het meest verdiend want hij werd 1e. Chris, nogmaals gefeliciteerd!
Een goede tweede werd Stephan Veenstra.
Ook onze voorzitter Thijs ten Wolde was bij de prijsuitreiking aanwezig en dat werd zeer op prijs gesteld.
Na afloop ging iedereen met een Kerstbrood en een pakje roomboter
naar huis.
Al met al een zeer gewaardeerde Wintercompetitie. Hopelijk tot volgend jaar.
Wij wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2015.
Herman Veenstra

Tot op de laatste wedstrijd was nog niet bekend wie uiteindelijk nummer 1 zou worden.
De laatste wedstrijd werd gehouden in de Zaan tegenover Gerkens.
Deze dag begonnen en stopten we eerder vanwege de prijsuitreiking.
Dat deden we in het Restaurant t Hoekje t/o de Noordwachter in
Zaandam.
Daar werd heerlijke Snert met roggebrood en spek genuttigd.
De snert was zo als hij hoort; gewoon heerlijk.
Bij een borrel of iets anders werden de prijzen uitgedeeld. Iedereen
kreeg een enveloppe met inhoud.

Wintercompetitie 2014
Met vijftien deelnemers begonnen we de eerste wedstrijd van de wintercompetitie in de Zuidervaart. Lekker zittend in een T-shirt onder
zomerse omstandigheden aan de waterkant was niet verkeerd.
De vis was moeizaam te vangen maar het weer maakte een hoop
goed. Chris en Stephan lieten beiden zien dat ze voor een hoge eindklassering gingen door als eerste en tweede te eindigen.
De twee volgende wedstrijden hadden we wederom gunstige weersomstandigheden (droog en weinig wind) maar wederom met weinig
vis. In de Markervaart werden er bijna alleen maar grondels gevangen. Herman bleek met meer dan 20 grondels een echte specialist.
Stephan won wedstrijd nummer twee en Chris nummer drie. In wedstrijd vier en vijf liet Kees zien dat hij ook nog steeds goed zijn vissen
kan vangen door beide wedstrijden te winnen. En het weer was ons
ook deze dagen goed gezind met mooi herfstweer.

Winterpakken
De laatste vier wedstrijden konden voor het eerst de winterpakken
aan. De visdagen troffen we het iedere keer met het weer. De ene keer
was er vrijdag storm in Nederland en zaterdag zaten wij met windstil
weer aan de waterkant. De andere keer hadden wij zaterdag droog
weer en was er zondag de hele dag regen. Van de laatste vier wedstrijden wist Chris er twee te winnen en zo de wintercompetie ook
winnend af te sluiten. Stephan eindigde totaal als tweede en Martijn
als derde. Na de laatste wedstrijd de gebruikelijke afsluiting ‘snert met
roggebrood en spek’ maar nu in het Zaanse Hoekje. De snert was hier
ook heerlijk en de locatie zeker voor herhaling vatbaar. Na de prijsuitreiking ging iedereen met kerststol en roomboter op huis aan.
Ron
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najaarsbijeenkomst 2014

Notulen 		
‘DTS, Kalverhoek’
Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzitter), H. op den Akker (penningmeester), W. de Vries (secretaris), J. Hazen (2e secretaris/notulist),
W. Spijkerman, K. Mandjes, J. de Jong en J. de Bouter.
Totaal aanwezige leden: 81

1. Opening

Thijs opent de vergadering om 20:03 en heet een aantal mensen in het
bijzonder welkom, te weten de dames Swart, erevoorzitter W. Metselaar en de ereleden E. Jonker, H. Scholten, L. Overdijkink, T. Moed
en J. Gruijs.
Ook een woord van welkom voor mogelijk aanwezige nieuwe leden.
Thijs bespreekt de ontwikkeling van het ledenbestand. Dit bestand is
stabiel en we hikken tegen de 5000 grens aan. Hopelijk gaan we daar
volgend jaar overheen. Het is een stijging van 2% ten opzichte van
vorig jaar. Er zijn 600 leden uitgeschreven. 400 van deze mensen zijn
vergeten te betalen? Het is jammer want er komt veel verspild werk en
geld bij kijken. Landelijk is de stijging zeker niet slecht. Ook het aantal machtigingen beslaat, met 2.100 stuks, 43% van het ledenbestand.
Daar is het bestuur tevreden mee. Een factor die hierin meetelt is de
mogelijkheid tot aanmelden via de digitale snelweg.
De ontwikkelingen rondom de komst van AZ naar sportpark de Kalverhoek houdt het bestuur bezig. Tijdens de mei vergadering zaten wij
bij Broeks Events. Door contractuele redenen kon de najaarsvergadering daar niet plaatsvinden en zitten wij derhalve bij DTS. 22 oktober
jl. is er een gesprek geweest met de gemeente. Er is besloten dat de
HVZ met de scheidsrechtersvereniging op het sportpark blijft. Er zal
gezamenlijk nieuwbouw worden gerealiseerd.
Voor een tijdelijke behuizing zijn een aantal
aanbiedingen geweest van de gemeente, maar
deze voldeden niet door verschillende redenen.
Het wordt een portecabin in de buurt van het
clubgebouw van DTS. De spullen komen in het
‘wijkgebouw’ . De sloop van het oude kantoor
zal waarschijnlijk in januari/februari plaatsvinden maar het kan ook wat langer duren. Dat is
niet ongunstig voor de HVZ vanwege de uitgave
van de VISpassen. We zullen ongeveer een jaar
in de tijdelijke huisvesting doorbrengen.
Met DTS zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de kantine.
10
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DTS zal de catering verzorgen. Eind 2015 hopen wij het nieuwe gebouw te kunnen betrekken.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 mei 2014

Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Thijs bedankt de 2de secretaris voor de notulen.

3. Ingekomen stukken

Afbericht van: J. Alrich, A. de Geus, M. Bronger en J. Meijer.

4. Mededelingen bestuur

- Op 1 december aanstaande zal er een workshop over baarsvissen (torrenpikken) zijn. Willem Spijkerman en Kees Mandjes zullen dit verzorgen bij voldoende belangstelling.
- Er zijn 90 nachtvis- en derde hengel vergunningen verkocht. Er zijn
geen klachten binnen gekomen. De vergunningen hadden de status
van pilot. Voor 2015 gaat dat eraf. De HVZ ontvangt veel aanvragevoor het houden van wedstrijden dit geeft veel hengeldruk. Vorig jaar
is er een brief gestuurd naar verenigingen dat er nog maar 4 wedstrijden hier gevist kunnen worden. We zijn daar soepel in geweest. We
gaan daar voor komend jaar wat strenger op toe zien.
- Er is goed contact met de beroepsvisserij door de Visstand Beheer
Commissies. De HVZ wil in haar wateren (wateren met het heerlijkheidsrecht) geen beroepsvisserij meer hebben en met name op aal.
Afgelopen jaar heeft beroepsvisser Arnold Werkhoven het bestuur en
de commissies een excursie gegeven door het Wormer- en Jisperveld.
Er wordt nagedacht om dit ook voor de leden beschikbaar te maken.
- De voorbereidingen van de hengelsportbeurs zijn in volle gang. De
oorspronkelijke datum van 22 februari is gedrukt in HVZ nieuws
nummer 5. Eén van de onmisbare organisatoren is die dag 40 jaar
getrouwd en daarmee is de datum verzet
naar 1 maart in de nieuwe sporthal Zaandam-Zuid.
- Joop Gruijs, reeds erelid, is tussentijds
afgetreden als bestuurslid. Thijs staat even
stil bij wat Joop allemaal voor de HVZ
heeft gedaan en bedankt hem namens het
bestuur voor de grote inzet. Ook commissieleden Piet Hopman en Meindert Bronger zijn gestopt. Het bestuur betreurt deze
ontwikkeling.
- Herman Visser, controleur van het eerste
uur, is niet langer onderdeel van het controle team, zijn gezondheid

laat dit niet meer toe.

5. HVZetter van 2014

Hans Keizer is gekozen tot HVZetter van 2014 voor zijn inzet bij de
verwerking van de VISpassen, het
bijhouden van de standen bij het
klaverjassen, waarnemingsdienst op
het kantoor en de renovatie van het
rad van fortuin. Hans ontvangt uit
handen van de voorzitter een oorkonde, een cadeaubon, bloemen en
gerookte vis. Een geweldige vrijwilliger die deze eer zeker toekomt.
Hans, namens het bestuur hartelijk bedankt voor je inzet.

6. Rondvraag en sluiting

Frans Hagens: Frans vraagt zich af of er harde afspraken zijn over de
oplevering van het nieuwe clubgebouw. Thijs geeft aan dat hier nog
geen duidelijkheid over is. Dit zal mede bepaald worden door de
aanvang van de sloop. Frans beveelt een uiterlijke datum aan. Het
dagelijks bestuur dringt hier op aan bij de gemeente en we gaan het
oude kantoor pas uit als er met de sloop begonnen wordt en er duidelijkheid is.
Pim Pos: 1/ Kop van het eiland (Voorzaan) zitten regelmatig vissers die
alles meenemen wat gevangen wordt.
2/ Ook langs het Noordzeekanaal wordt veel snoekbaars meegenomen.
Pim meldt veel bij de instanties maar er wordt weinig of geen actie
ondernomen.

3/ Sinds 11 september zijn alle havens verboden gebied. Pim vraagt of
de HVZ hier iets mee kan. Het is in eerste instantie water van de AHV
en zal bij de federatie worden gemeld.
Henk op den Akker vertelt dat er goede communicatie met de federatie is. Afgelopen weken zijn er veel PV geschreven door boa’s langs
het NZK. Afgelopen zondag heeft de controlecommissie meer dan 60
sportvissers gecontroleerd.
Willem Hol: Dhr Hol geeft de suggestie dat nieuwe leden het eerste
jaar gratis een VISpas krijgen. Thijs legt wat zaken uit over de contributie en neemt de suggestie mee.
Arnold Werkhoven (beroepsvisser) geeft na de pauze een interactieve
presentatie over o.a. het aal over de dijk project, de veranderende waterkwaliteit, de verbrakking in een deel van het Westzijderveld en de
veelvuldig voorkomende invasieve exoten.
Na verloting van de gerookte vis en hengelsportartikelen voor de verkochte loten sluit Thijs de avond om 22:20 uur af.
Jorrit Hazen
Zeeviswedstrijd 26 oktober 2014
De weersvooruitzichten waren geweldig. Op de pier aangekomen
bleek echter dat er een stevige zuidwesten bries stond. De meesten
kozen voor de pier en een paar voor de parkeerplaats. Op de pier
met het windje in de rug was het goed te doen. Des te verder op de
pier des te meer er werd gevangen. De hoofdmoot was toch weer
schar. Verder werd er kleine wijting, gul (af en toe een maatse), grote botten en steenbolk. Ruben den Uil ving er één van maar liefst 42
cm. Wim Goudriaan presteerde het om er maar liefst 19 steenbolken
te vangen hij deed dit vlak onder de kant. Al met al werd er veel vis
gevangen en dit resulteerde in de volgende uitslag:
Eerste werd Frank Goudriaan met 1092 cm en met een klein verschil
werd Pim Pos tweede met 1032 cm. Derde werd Wim Heijnen met
962.cm. Na afloop ging het hele gezelschap naar De Zon voor een
versnapering en de prijsuitreiking. Hierna volgde de tombola waar
ook nog twee personen aan meededen die koffie in De Zon aan het
drinken waren. Erg gezellig dit alles.
Wijk aan Zee 21 december 2014
Op zondag 21 december werd al weer de laatste wedstrijd van de
zeeviscompetitie 2014 gevist. De weersvoorspellingen waren slecht.
Bij de pier aangekomen werd dit bevestigd. Een stevige noordwesten wind kracht 7. Op de pier zelf kon dus niet gevist worden. Er
werd besloten om ter hoogte van de parkeerplaats te vissen. Achteraf gezien was dit de juiste beslissing.
Vrijwel iedereen ving vis. Er werden veel kleine wijtingen, grote
schar, grote botten, gul en kleine zeebaars gevangen die voor een
geweldige aanbeet zorgden. Aan de linkerkant van de parkeerplaats werd er beduidend meer vis gevangen.
Dit resulteerde in de volgende uitslag: derde werd Wim Heijnen
met 5m., tweede werd Ruben den Uil met 5.49m waarbij de grootste vis van de dag zat. Dit was een mooie gul van 47 cm. De eerste
plaats was voor Pim Pos met 7.26.m.
Na afloop ging het hele gezelschap naar De Zon. Hier werd een
heerlijke maaltijd (saté met patat en groenten) genuttigd. Vervolgens was de prijsuitreiking en de tombola en werd er nog gezellig
nageborreld. Bedankt iedereen voor dit TOPseizoen.
					F. Goudriaan
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

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

Te koop:
Voor de hengelbouwer
1 glasblank 2 lbs (karper), 12 ft medium taper met pensluiting +
bijbehorende Fuji reelhouder. Alles nieuw!
Prijs € 80,00 e-mail: chrivel@live.nl
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