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HVZ tijdelijk op andere locatie

> Schrijf je nu in voor het zomerkamp!
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colofon

van de penningmeester

agenda
Jeugdcommissie
5 t/m 8 juli jeugd zomerkamp
Zomeravondcompetitie. Zie voor het volle-
dige overzicht p. 7
23 mei en 12 september jeugd koppelwed-
strijd

Ledenvergadering
dinsdag 2 juni 2015

Commissie zout
vierde wedstrijd: 31 mei 2015, Kant Wijk aan 
Zee, vijfde wedstrijd: 27 september 2015: 
Scheveningen. zesde wedstrijd: 25 oktober 
2015. kant Wijk aan Zee,, zevende wedstrijd:
22 november 2015, Scheveningen, achtste 
wedstrijd: 13 december 2015, Kant Wijk aan 
Zee.

Klaverjas
In verband met de verhuizing wordt er ge-
klaverjast in de kantine van DTS wielerver-
eniging. Ook op het sportpark Kalverhoek, 
nr. 72B

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Vispas
Er liggen nog een paar honderd vispas-
sen op kantoor die niet verzonden zijn 
omdat betaling is uitgebleven. 

De betrokkenen hebben inmiddels een 
tweede herinnering ontvangen om binnen 14 
dagen te betalen en/of de vispas te komen af-
halen. Daarna gaan de vispassen retour naar 
Sportvisserij Nederland en is men uitgeschre-
ven. 

Opnieuw aanmelden
Opnieuw aanmelden kost € 10 extra voor alle 
leden. 
Ook kan men alleen opnieuw lid worden als 
men bereid is voor volgend jaar een machti-

ging af te geven voor automatische afschrij-
ving.
                                                       

Henk op den Akker

Voorwoord  
We zijn alweer aardig gewend aan onze 
tijdelijke behuizing in de Porto-Cabins. 
Zowel de administratie als de vergader-
ruimte zijn voldoende; we kunnen daar 
goed mee uit de voeten.

Natuurlijk wat tegenslag met internet en de 
telefoonverbinding maar dat was ingecalcu-
leerd.
Binnenkort worden we geïnformeerd  door 
de aannemer, aangaande de nieuwbouw 
plannen. Er gebeurt op dit moment veel op 
de Kalverhoek; u kent het niet meer terug. 
Ga maar eens een kijkje nemen.

Diploma’s
Op 20 april mocht ik weer diploma’s uitrei-
ken aan maar liefs 22 jeugdleden, die met 
veel enthousiasme de cursus vissen hebben 
afgerond. Het was een groot succes en de 
manier waarop Ton Moed de examens af-
neemt is bewonderenswaardig. Probeer maar 
eens 22 jongens in het gareel  te houden.
Tegenover dit succes staat het opheffen van 
onze VBC commissie. Zij kunnen de werk-
zaamheden zoals bestandsopnamen niet 
meer uitvoeren door regelgeving vanuit den 
Haag. Dit was alleen mogelijk door binnen 
de HVZ een stichting te vormen en daar was 
het bestuur niet voor.
Indien bestandsopnamen in de toekomst 

noodzakelijk zijn, dan kunnen wij deze 
werkzaamheden laten uitvoeren. Het mag 
duidelijk zijn dat we deze ontwikkeling liever 
anders hadden gezien.

Op vis TV hebben we een leuke uitzending  
van Sportvisserij Nederland kunnen zien, 
over het snoekbaarsvissen op de Zaan.
Een mooie promotie  voor onze hengelsport 
in prachtig viswater. Ik hoop dat u dit ook 
mag ervaren
Graag tot de volgende keer!

  Thijs ten Wolde
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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
Wedstrijden zoet, vacature
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

HVZ in de pers
In april heeft een artikel in het Dagblad voor de Zaanstreek 
gestaan over het werk van de controlecommissie. Ook is afge-
sproken dat een lid van het redactieteam een keer meegaat op 
groepscontrole. 

Men vindt het belangrijk aandacht te geven aan goede sportvisserij in 
al haar facetten. Ook de nachtcontroles zijn weer gestart. Er zijn nog 
enkele nachtvergunningen voor HVZ leden beschikbaar.

Gesloten tijd
De gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars, ingegaan op 1 april, 
eindigt op de laatste zaterdag van mei. In deze tussenliggende tijd mag 
je niet vissen met kunstaas, een stukje vis of dode vis. 

Elk van deze roofvissen die je toch vangt moet direct worden terug-
gezet.
De boetes voor overtredingen zijn hoog. Het richtbedrag is € 140,00 
maar de Officier van justitie kan hiervan afwijken. 
Vissen met levend aas wordt bestraft met een boete van € 370,00. 
Niet doen dus!

                                                       Henk op den Akker

Jouw vangst in HVZ nieuws!?
Langere dagen, een lekker zonnetje (als het goed is!) en wel-
licht een vakantie in het vooruitzicht. Allemaal redenen dat 
het de komende tijd vast een stuk drukker zal worden aan-  of 
op het water.

Ik zou zeggen, geniet allemaal van het heerlijke seizoen dat komen 
gaat. 
En mocht je dan ook nog een aardige vangst hebben... stuur hem dan 
eens door naar de redactie. De kans is namelijk groot dat je dan een 
keer in HVZ nieuws komt te staan!
Circa 5000 andere visliefhebbers kunnen dan getuige zijn van jouw 
vangst. Super leuk toch?
Foto’s (liefst in een zo hoog mogelijk resolutie) met een korte beschrij-
ving van je vangst kan je mailen naar admin@hvznet.nl
We zien jullie vangsten graag tegemoet!

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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commissie zout

Gezocht!
Onze zeecommissie is op zoek naar zo’n 10 nieuwe zeevissers voor haar 
competitie. 
Wij vissen per seizoen 8 wedstrijden, 4 bootwedstrijden vanuit Sche-
veningen en 4 kantwedstrijden vanaf de Noordpier bij Wijk aan ZEE 
(vervoer altijd zelf regelen). 
De wedstrijden worden om en om georganiseerd. Er wordt gevist op 
lengte. En eenmaal per jaar houden we onze zeevisavond voor de 

prijsuitreiking, film, tombola etc.
Wie een keer mee wil vissen om te proberen, dan is dit ook mogelijk!

Inlichtingen: 
Martin Kok  075-6179486
Ruben den Uil  06-21540201
 Thijs ten Wolde 075-6425620.

Paaswedstrijd  12 april 2015
De paaswedstrijd werd dit jaar gevist vanaf de Noordpier te 
Wijk aan Zee. De weersvoorspellingen waren niet denderend, 
veel wind en buien. Dit bleek echter reuze mee te vallen. 

Met het windje in de rug en een zonnetje was het prima toeven. Voor-
al ook omdat er prima gevangen werd door vrijwel iedereen. 
De hoofdmoot was knappe schar, bot en wat gul. Andre de Bres wist 
zelfs twee gullen tegelijk te haken, waarvan de grootste maar liefst 
51cm mat. Dit was tevens de grootste vis van de dag. Tevens het ver-
melden waard; er was iemand in staat om maar liefst twee gloednieu-
we te breken. Helaas werd dit niet door een grote gul veroorzaakt. 
Na afloop van de wedstrijd werd verzameld in de Zon te Wijk aan Zee 
voor de prijsuitreiking, tombola en een hapje en drankje. 

Overtuigend eerste werd Wim Heijnen met 9m38. Hij won de Me-
talo trofee en 3 dozen eieren. Hij werd op de voet gevolgd door Dio 
Schneider met 8m15, top. Hij ging naar huis met 2,5 doos eieren. 
Ook Frank Goudriaan wist zich weer op het podium te vissen. Hij 
werd derde met 7m13 en ging met twee dozen eieren naar huis. 
Omdat het de paaswedstrijd was, kreeg iedereen nog een doos eieren 
mee naar huis. De “vissige” tombola werd aangevuld met, u raadt het 
al, eieren. 

Frank Goudriaan en Ruben den Uil

Scheveningen 15 maart 2015
De eerste wedstrijd van het zeevisseizoen 2015. 
De boot was weer eens goed bezet. Er waren een aantal nieu-
we gezichten en ook een paar ‘nieuwe’ oude.  
Het weer was redelijk met wat meer wind later op de dag. 
Dit zorgde met name op de punt voor wat deining. 

Naar aanleiding van de vangstberichten van een week eerder waren 
de verwachtingen hoog gespannen. Vandaag vielen de vangster echter 
wat tegen. Er werd met name kleine, magere schar (postzegels) ge-
vangen. De winnaar van deze competitiewedstrijd ving maar liefst 50 
ondermaatse (<20cm) scharretjes. 
De culinaire uitspattingen van dhr. Vermeer kwamen de vreugde en 
de smaakpupillen zeer ten goede.

Derde met ruim 10m werd Ruben den Uil, tweede werd Siem Rem 
met 11,5m en de winnaar van deze wedstrijd werd Frank Goudriaan 
met ruim 13m.
Al met al was het mede door de goede opkomst en een goed gevulde 
tombola weer een geslaagde dag.

Frank Goudriaan en Ruben den Uil

 
Uitslag wedstrijd Scheveningen 15-03-2015
   CM 
1 Goudriaan, Frank 1361  
2 Rem, Siem 1142  
3 Uil, Ruben den 1017  
4 Blokdijk, Jan 948  
5 Uil, Wim den 902  
6 Dudink, F  788  
7 Cloots, P. 672 bot 40
8 Bres, A. de 640  
9 Horst. A.v.d. 627  
10 Forrer, M.  625  

Uitslag wedstrijd Wijk aan Zee 12-4-2015
   CM 
1 Heijnen, W 938  
2 Schneider, D. 815  
3 Goudriaan, Frank 713  
4 Uil, Ruben den 704  
5 Rem, Siem 670  
6 Uil, Wim den 636  
7 Dudink, F  634  
8 Blokdijk, Jan 530  
9 Forrer,  M. 480  
10 Cloots,  P. 479  



6 nieuws      jun - aug 2015

jeugdcommissie

Leuke jeugdcursus bij de HVZ
Dit jaar is er weer een cursus voor onze jeugdleden gehouden. 
Grappig dat die ieder jaar weer anders verloopt. 

De laatste jaren hebben we steeds wel rond de twintig deelnemertjes 
maar door meivakantie, Koningsdag en Pasen moet er wat geschip-
perd worden met het tijdschema. Door omstandigheden was deze 
cursus twee avonden korter dan normaal en dit had alles te maken 
met de sloop van het oude HVZ kantoor en de tijdelijke huisvesting. 

De lesstof  is ingekort en er moest worden geïmproviseerd. 
Willem Spijkerman die een avond vissen op baars verzorgde was aan 
het kwakkelen met zijn gezondheid maar gelukkig gaat het inmiddels 
weer goed met hem. Hopelijk hebben de 22 deelnemertjes aan de 
cursus van dit jaar er niet al te veel van gemerkt. Er waren dit jaar heel 
veel erg jonge kinderen tussen de zeven en negen jaar en die hebben 
nog wel eens moeite de aandacht twee uur bij het vertelde te houden. 
Sommige zaten zelfs onder hun tafel. 

Diploma
Rik Hagedoorn hield een geweldig verhaal over streefishing en slaagde 
er bijna in het groepje de hele tijd rustig te houden. Prima gedaan 
hoor Rik! 
Ook Kaylee en Roel van onze commissie hadden het goed in de hand, 
maar dat lag natuurlijn ook aan de geweldige voerproducten van Eve-
zet waarvan ieder kind een zak mee naar huis mocht nemen. 
Alles is weer goed gekomen en de hele groep heeft met goed gevolg 
examen gedaan. Tweeëntwintig gediplomeerde sportvissertjes dus. 
Wel heeft de jeugdcommissie besloten de minimale leeftijd voor deel-
name aan de cursus voor volgend jaar op negen jaar te stellen. 
Nu was het toch voor sommige kids te lang en enkele beheersten het 
lezen van de lesstof nog niet echt en dit is wel wenselijk. 
Voor kinderen die deze cursus twee keer willen doen... je mag je gerust 
voor volgend jaar weer inschrijven maar wel dan luisteren graag ha,ha.

Met visgroeten de jeugdcommissie



HVZ Zomerkamp 2015
5 t/m 8 juli 2015 Nieuwkoopse Plassen
  
Naam:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:   

Leeftijd:  

Lidmaatschapsnummer: 

Zwemdiploma:

Vegetarisch/medicijngebruik: 

Handtekening Ouders/Voogd: 

Inleveren bij en betaling van € 69,- voor 14 juni 2015 t.a.v. Jaap de 
Bouter per bank naar HVZ Jeugd bankrekeningnummer 
NL 61 RABO 0124901298
Onder vermelding van naam en “Zomerkamp HVZ jeugd”.

Zijn er nog vragen over het viskamp of willen je ouders informa-
tie? Bel dan met Frans Hagens tel. 06-43095500 of Jaap de Bouter 
tel. 06-53109249

Zie voor meer informatie www.hvznet.nl
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jeugdcommissie

Zomeravondcompetitie jeugd
categorie A 7 t/m 14 jaar. B 15 t/m 22 jaar.

1 Gouw / Zuidervaart   woe 13 mei 19.00 tot 21(30 uur  
2 Watering Westerwatering  woe 20 mei  19.00 tot 21(30) uur
3 Nauernasche vaart nabij Forbo  woe 27 mei  19.00 tot 21(30) uur
4 Zaan Prins Hendrikkade  woe 3 jun  19.00 tot 21(30) uur
5 de Delft Assendelft   woe 10 jun  19.00 tot 21(30) uur
6 Gouw Troelstralaan   woe 17 jun  19.00 tot 21(30) uur
7 Nauernasche vaart nabij Forbo  woe 24 jun  19.00 tot 21(30) uur
8 Zuidervaart en Gouw  woe 1 jul  19.00 tot 21(30) uur
(loten iedere wedstrijd 18.00 uur)

1 Koppel jeugd / familie Gouw/Zuidervaart zat 23 mei 9.00 tot 13.00 uur
2 Koppel jeugd / familie Gouw/Zuidervaart zat 12 sep 9.00 tot 13.00 uur
(loten 8.00 uur)

Zomerkamp HVZ

Schrijf je snel in!
Het wordt nu wel tijd dat je jezelf inschrijft voor ons zomer-
kamp! Dat vindt plaats van van 5 t/m 8 juli in Nieuwkoop. 
Lekker vissen met z’n tweeën vanuit bootjes en kamperen op 
ons eiland in de Nieuwkoopse plassen.
 
Nieuw dit jaar is dat meegaan met het zomerkamp van de HVZ nu 
inclusief een hengel is. Ja, je leest het goed! Als je meegaat, krijg je van 
ons een nagelnieuwe vaste hengel van 5 meter lang, incl. hakensteker 
tuigje, loodjes etc. Het enige dat je nog hoeft mee te nemen, is een 
schepnet en een leefnet. Als je na het kamp naar huis gaat, mag je de 
hengel en andere spulletjes houden zodat je er ook thuis mee kunt 
vissen. Als je de hengel na het kamp weer in goede staat aan de HVZ 
jeugd teruggeeft, krijg je 10 euro retour. De hengel houden mag dus-
ook. In dat geval krijg je het bedrag niet terug.

Wedstrijdjes
We vissen dus op het kamp allemaal met dezelfde hengel en dat is wel 
zo eerlijk toch? We proberen 3 wedstrijdjes per dag te vissen en iedere 
wedstrijd zit je met iemand anders in de boot. 
Wat jullie samen vangen telt en zoals gewoonlijk is er na het kamp een 
prijsuitreiking. Dus voor 69 euro ben je van zondagmiddag tot woens-
dagavond onder de pannen (in de tent) op het eiland in Nieuwkoop. 
Veel meer hierover kun je lezen op ww.hvznet.nl bij speciaal voor 
leden “jeugdafdeling”. Het kamp is inclusief eten, drinken en een bar-
becue op dinsdagavond. Jij gaat toch zeker ook mee? 
Je kunt je ook inschrijven door onderstaande bon in te vullen. Wil je 
nog meer info? Bel dan met Frans Hagens 06-43095500

Jeugd in actie
Op 13 mei is de zomeravond competitie voor de jeugd van start 
gegaan. Het aantal deelnemers weten we nu nog niet want er 
hebben zich slechts 5 kinderen ingeschreven op dit moment. 
We vissen 8 wedstrijdjes op verschillende plekken in Zaanstad 
zoals de Zuidervaart, Gouw, Nauernasche vaart, De Zaan, de 
Watering in Westerwatering en de Delft in Assendelft. 

Deelname aan deze wedstrijdjes is gratis en elke wedstrijd is er voor 
iedere deelnemer een prijs. Een mooie manier dus om gratis je visuit-
rusting uit te breiden.
Als je minimaal vijf wedstrijdjes meedoet dan telt je totaal ook weer 
voor de eindprijsuitreiking in oktober. Op die feestavond/ prijsuitrei-
king zijn jullie dan allemaal welkom met familie en vrienden voor een 
geweldige avond met een grote tombola en bingo.

Heb je aan een van de jeugdwedstrijdjes deelgenomen dan krijg je 
hiervoor vanzelf een uitnodiging. Halverwege de jeugd competitie 
instappen kan nog. Hiernaast staan de te vissen wedstrijden en data.

Koppelwedstrijden
Vergeet ook de koppelwedstrijden niet waar je met je vader, moeder, 
opa, oma, oom, tante, broer of zus samen aan kunt meedoen. Je kunt 
dan laten zien wie de beste visser is en het gezamenlijk resultaat telt. 
Ook hier weer gratis deelname en ieder koppel een prijs. 
Alles over deze wedstrijden lees je op www.hvznet.nl bij speciaal voor 
leden “jeugdafdeling”

Hier kun je jezelf ook inschrijven en anders geef je het even door aan 
Frans Hagens van de jeugdafdeling dat je komt. Tel. 06-43095500

Tot aan de waterkant!
De HVZ Jeugdcommissie

Gratis hengel 
voor elke deelnemer!
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VISplanner
Als ik geen internet heb aan de waterkant, werkt de VISplanner 
dan nog wel?
Deze (terechte) vraag stelde een lezer naar aanleiding van het 
artikel in het vorige HVZ Nieuws over de VISplanner App als 
vervanging van het boekje ‘Lijst van Viswateren’. 

Daar heeft Sportvisserij Nederland uiteraard iets op bedacht: op het 
moment dat je geen bereik hebt, biedt de app een alternatief voor de 
Google Maps kaart door middel van een interactieve lijst met viswate-
ren (doorzoekbaar) waar geen internetverbinding voor nodig is. 
Je kunt de app dus gewoon openen en zoeken op waternaam.

De app geeft dan een digitale lijst van wateren weer met de beschrij-
ving, benodigde VISpas, en de bijzondere voorwaarden die gelden 
voor dit water. Dit is geldig als bewijs bij controle.

Tip: zet je telefoon maar eens op vliegtuigstand en klik op een van de 
twee rode buttons.

Gebruik je de mobiele website?
Zorg dan dat je de pdf van de lijst van viswateren voordat je gaat 
vissen op jouw telefoon hebt gezet en ook de aanvullingslijst. De 
actuele gezamenlijke lijsten kun je downloaden via:
www.sportvisserijnederland.nl of scan onderstaande QR-code. 

actueel

Proficiat Piet! 
Vrijdag 1 mei 2015 13.55 uur, met de kneusjes 4 gevist, in het NHK bij 
West-Grafdijk.
Piet Plekker (commissielid van de jeugd afdeling) ving een hele grote 
Snoekbaars van 97 cm aan de vaste stok van 11,50 m.
Na 20 minuten gaf de snoekbaars zich gewonnen en kon Piet hem 
landen in het pannet dat veel te klein was.
Piet ving de snoekbaars aan een haakonderlijn van 10/100 nylon en 
haakje 14 met haakaas caster/made/mestpier.
 
Piet Plekker proficiat met deze vangst!
 

Joop Gruys, Meindert Bronger, Piet Hopman

seniorencommissie
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Oud en Nieuw
Er waren in 2013 geruchten dat AZ naar Zaandam wilde komen. 
Na heel veel gepraat was het in mei 2014 zover. 
AZ wil graag 9 trainingsvelden hebben. Dat betekent dat de 
HVZ en scheidsrechters het veld moesten ruimen. Daarbij zijn 
duidelijke afspraken gemaakt over onze toekomst. 

Zo hebben we nu een tijdelijke ruimte elders op het sportpark Kalver-
hoek in porta-cabins tegen het DTS gebouw aan. 
De kantoorruimte is bijna net zo groot als we hadden. 
Met een doorgang naar de DTS ruimte hebben we medegebruik van  
de sanitaire voorzieningen bij het gebouw van deze wielerclub.

Verhuizing
De verhuizing op 26 maart was hectisch maar met behulp van een 
paar vrijwilligers was alles om 4 uur ’s middags overgebracht.
Bas onze ledenadministrateur en Hans Keizer waren bij de porta-ca-
bins om de inventaris een plaats te geven en ik was in het oude kan-
toor om de verhuizers aan te geven wat het eerste over moest.
In de nieuwe berging was ook veel activiteit. 
Daar waren Jan de Jong en een paar vrijwilligers van de jeugdafdeling 
om alles  in goede banen te leiden.
De opslag van de berging en de botenloods zijn nu in het gebouw van 
de gemeente. 
Op den duur, als dit gebouw overgaat naar AZ, verkrijgt de HVZ voor 
ongeveer de helft het eigendomsrecht.

Nieuwe clubgebouw
Wij hopen dat het nieuwe clubgebouw van de HVZ, met dat van de 
SVZ scheidsrechters, volgend jaar april klaar zal zijn. 

Het zal gebouwd worden in de strook tegenover de plaats van de hui-
dige porta-cabins. Ik wens iedereen voor dit jaar veel visplezier.

Nico Pinxteren

Ledenadministrateur Bas van Vuure aan het werk in het nieuwe tijdelijke HVZ kantoor

Locatie
U vindt het HVZ kantoor tegen het DTS gebouw aan.
Adres: Zuiderweg 72B, 1456 NH Wijde Wormer

Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl

Openingstijden van april t/m sept maandag t/m woensdag 
van 13.30 - 17.00 uur.
Oktober t/m maart alle werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
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Verslag Nauernasche Vaart
Het kan nog net, het verslag  van de wedstrijd in de NN vaart voor 
de laatste inlevering van kopij.
Ja, het is jammer van het water zelf. Het is een prachtplek om te 
vissen, maar om te zitten met de wat ouderen blijft een opgave. De 
een boven op de kant de ander aan de onderkant. Helaas was het 
dit keer voor mij het geval. Met zoveel spulletjes op en neer leverde 
het me aan het eind van de dag een paar runderpoten op. 
Gelukkig deed het weer deed het goed. De kanten waren niet nat 
en glad. De vangsten waren verschillend: 10 kg en 1.50 kg waren 
de resultaten. Helaas viel het mij op dat ook langs de Nauernasche 
Vaart aan beide zijden ook een parkeer verbod is. Plus dat een groot 
gedeelte van de berm is verhoogd. En net als bij het NH kanaal van-
af Amsterdam Noord (vanaf de afslag Landsmeer tot Purmerend). 
Nog even en dan - ja je weet wat ik zeggen wil - dan wordt vissen 
met een platte schuit een vereiste. 
Ik wens jullie nog veel visplezier.

Herman Veenstra

Eerste wedstrijden
De eerste zonnestralen laten zich zien en meteen wordt de af-
delingzoet alweer nerveus. Met de commissie bij elkaar heb-
ben we de puntjes op de I gezet zodat de wedstrijden van de 
55 plus weer naar tevredenheid gevist kunnen worden.

Dit alles al vroeg in het jaar. Op het moment dat de meesten van jullie 
hun visspullen nog moesten schoonmaken van de laatste visdag (lees 
goed: de meesten).

Visplaatsen
Helaas moeten we wegens parkeerverboden onze visplaatsen ietsje in-
korten maar ook hier zijn we uitgekomen. 
We hebben deze plaatsen in samenwerking met de administratie van 
HVZ vastgelegd zodat er op die dag alleen voor onze groep die plekjes 
vrij zijn. 
Ieder HVZ lid kan deze dagen nakijken op internet. In de hoop dat 
het zonder problemen gaat verlopen voor hen die niet vissen in com-
petitie verband van de 55 plus.

Weerzien
De eerste wedstrijd in de Zuidervaart en Gouw op 17 april was een 
leuk weerzien van de oude rakkers. Maar jammer net als ieder jaar 
weer deelnemers die ons zijn ontvallen. Dit komt onze groep steeds 
weer tegen. We houden het op de leeftijd.

Om vrolijk verder te gaan... het weer deze dag was net als andere ja-
ren voor ons altijd goed. Zon regen en wind kan ons niet deren. Met 
andere woorden: vandaag waren we blij. Het zonnetje was er maar 
de wind in de rug was nog wel iets te koel. De vis liet te wensen over. 
Groten waren er mondjesmaat, maar toch kon Frans na twee weken 
opgewarmd te zijn op zijn geliefde plekje in de zon, het hoogste ge-
wicht vangen. Hij heeft zijn klasse niet daar gelaten. 
Een goede raad: Frans gun de anderen ook eens wat, ga nog een week-
je weg (grapje hoor).
We gaan op naar de volgende week.

J.Lotten

senioren 55 plus

Te koop:
 
Toer-visboot kruiser 5.50 m x 1.60 m
2 slaapplaatsen, wc, wastafel, kooktoestel.
BB motor Yamaha 9,5 pk.
Vaste prijs 1750,00
Tel. 06-21511733 of email naar: admin@hvznet.nl



Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden

naam woonplaats naam woonplaats

J.G.Eijzinga Zaandam
W.G.Eijzinga Zaandam
D.Bloemberg Westzaan
P.van Ewijk Assendelft
L.de Wekker Wormer
T.Tip Wijdewormer
A.Kooij De Rijp
B.ter Steege Assendelft
D.Badri Amsterdam
F.van den Brink Assendelft
J.C.van Benthem Zaandam
H.J.Grooteman Zaandam
E.Utku Zaandam
J.Breeuwer Assendelft
J.Klerk Zaandijk
R.Vermeulen Westzaan
M.Kroes Zaandijk
N.Sijmons Assendelft
R.Szkopiak Zaandam
S.Abels Zaandijk
S.Skrobak Koog a/d Zaan
U.Viergever-Kamta Zaandam
S.H.J.Hageman Zaandam
M.Bras Krommenie
W.Kerkhof Zaandam
D.Majckrzah Uitgeest
O.L.Meester Zaandijk
A.Buttiker Zaandam
J.Muller Middenmeer
B.Suvaal Koog a/d Zaan
M.de Jong Assendelft
J.de Hoop Weesp
N.A.Duisdecker Koog a/d Zaan
B.Hulsing Wormerveer
M.C.J.Buchel Zuidoostbeemster
M.R.Weller Wormerveer
N.M.Meser Assendelft

E.Langerak Zaandam
D.Q.Dreuning Wormerveer
K.Netten Wormerveer
R.Dijk Den Haag
N.Arisoy Zaandam
Y.Arisoy Zaandam
S.M.ter Steege Amsterdam
J.Hoekstra Zaandijk
M.Ruseckas Koog a/d Zaan
F.Wolfe Jisp
M.Heijm Zaandam
G.Driessen Westknollendam
A.J.van de Hoorn Amsterdam
J.Kous Koog a/d Zaan
C.Banis Koog a/d Zaan
R.A.de Roode Amsterdam
T.de Han Koog a/d Zaan
S.Ludwiczak Zaandam
J.S.Schortinghuis Krommenie
R.N.M.Al Wormer
D.M.Karimienski Zaandam
T. Touiniert Zaandam
R.Jacobsen Zaandan
R.A.Hendriksma Zaandam
T.Soy Zaandam
J.Tambach Zaandam
C.Lahaye Heemskerk
R.W.Donker Beverwijk
H.Corstanje Amsterdam
D.Beljaars Wormer
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Einde seizoen
Het seizoen qua binden is weer voorbij. 30 april was de laatste 
bijeenkomst en hebben we afscheid genomen van Cor Platjee. 

Niet dat hij bedankte omdat hij geen zin meer had maar omdat hij 
gaat emigreren naar Australië. 
Veel geluk daar Cor en dat je daar ook veel plezier mag hebben in het 
binden en vliegvissen.

Afgelopen jaar zijn we ook weer een keer aan het vissen geweest.
De Ronde Bleek is een visvijver waar grote regenboog forellen rond-
zwemmen. Het is ook bekend dat ze moeilijk te vangen zijn. 
Het is er erg diep en dus moeilijk te bevissen. Wel is het sinds vorig 
jaar mogelijk om in een zeer langzaam stromende rivier te vissen. Het 
is best leuk en je moet heel erg oppassen voor de langs de waterkant 
staande bomen. Voor je het weet ben je je vlieg kwijt. 
Het was mooi weer en gezellig. Alleen heel jammer dat niet iedereen 
een vis heeft gevangen. Volgende keer beter. 
De zomermaanden gaan de meeste leden richting de natuurlijke vis-
gronden; Noorwegen, Frankrijk, Oostenrijk en Kroatië. Er gaat er 
zelfs een richting Lapland. Veel succes. 

In september worden de “Vices”weer tevoorschijn gehaald en gaan we 
weer aan een nieuw seizoen Vliegbinden starten. 
Lijkt het je leuk? Kjk dan op de site van de HVZ en je kunt lezen wan-
neer we gaan beginnen. Veel plezier in het vissen, mooi weer. 

Kees Mandjes

Zaanse vliegvissers

Het seizoen begint weer bijna. De baarstuigjes worden weer 
geïnspecteerd en er wordt al naarstig gezocht naar wormen. 
De stekken waar dit jaar weer gevist moet worden, zijn alweer 
geïnventariseerd. Want we mogen wel met worm vissen; het is 
verboden om de baars in een emmer te doen om ze daarna te 
tellen. Dit mag pas in het laatste weekend van mei. Dus voor 
de echte wedstrijdvissers nog even geduld. Volgend jaar is 
het een jubileumjaar voor de HVZ. Wij van de Baarscommissie 
proberen een belangrijke wedstrijd naar de Zaanstreek te ha-
len. Later in het jaar zult u hiervan e.e.a. lezen in HVZ nieuws. 
Verder is 13 juni de HVZ kampioenschap die meetelt voor ‘De 
Baarsvisser van het Jaar’. Waar het gevist wordt, is nog niet be-
kend maar wel is zeker dat het HVZ water wordt. 

Willem & Kees

baarscommissie



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


