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Danielle is een kei in 
Streetfishing!

Bertus Rozemeijer op de najaarsbijeenkomst!
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van de voorzitter
HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis 
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Fotografie
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colofon

van de penningmeester agenda
Jeugdcommissie
12 september jeugd/familie koppelwedstrijd
31 oktober prijsuitreiking zomeravondcom-
petitie. Zie p. 7

Najaarsbijeenkomst
27 oktober (DTS clubhuis).

Commissie zout
zeecompetitie 2015: 27-9 vijfde wedstrijd, 
vervolgens: 25-10, 22-11,13-12

Senioren 55 plus
22 september prijsuitreiking dinsdag zomer-
avondcompetitie

17 oktober 1e wedstijd wintercompetitie. Zie 
voor alle data p. 9

Klaverjas
Zie de data op pagina 11

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Lidmaatschap en vispas 2016
Ook dit jaar ontdekten sommige leden 
dat zij met het goede weer wilden gaan 
vissen maar dat de vispas nog niet was 
gearriveerd. 

Meestal is dat omdat er nog niet is betaald. 
Dan worden de vispassen teruggestuurd naar 
Sportvisserij Nederland en word je uitge-
schreven.
Opnieuw lid worden, kost weer € 10,- in-
schrijfkosten. Kosten die ook daadwerkelijk 
gemaakt worden en dus gerechtvaardigd zijn.
Wil je voor volgend jaar gewoon je vispas op 
tijd ontvangen? Vul dan bijgaande machti-
ging in en stuur deze terug in een envelop 
aan: Hengelsportvereniging Zaanstreek
Antwoordnummer 702, 1520 VJ Koog aan de 
Zaan. Een postzegel hoeft er niet op.
Je bespaart ook nog eens de toeslag van 
€ 2,00 die bij een acceptgiro in rekening 
wordt gebracht.

Heb je geen machtigingsformulier in dit 
HVZ blad aangetroffen? Dan heb je de HVZ 
al gemachtigd en kun je de vispas 2016 vóór 
het eind van het jaar tegemoet zien.

De penningmeester
Henk op den Akker

Voorwoord
Terwijl ik dit schrijf, is het eind juli en zit-
ten wij als bestuur midden in ons zomer-
reces. 

Allereerst wil ik er even bij stilstaan dat wij 
in mei werden overrompeld door het plotse-
linge overlijden van twee gedreven HVZ’ers.
Namelijk Jan Fruijtier, erelid en secretaris 
zeecommissie en Carl Jongewaard, lid van 
verdienste en penningmeester senioren com-
missie. Voor de HVZ een gevoelig verlies. 
Zij laten mooie herinneringen bij ons achter.

Jeugdkamp
In juli ben ik ook nog eens een kijkje gaan-
nemen bij ons Jeugdkamp in Nieuwkoop. 
En zoals altijd was alles weer heel goed ge-
organiseerd. Al hadden er nog wel een vijftal 
deelnemers bij gekund.

Najaarsbijeenkomst
Voor de aanstaande najaarsbijeenkomst 27 
oktober zijn wij er in geslaagd om als gast 
Bertus Rozemeijer te strikken. Hij gaat ons 
alles vertellen over het vissen met dood aas. 
U bent uitgenodigd.

Nieuwe voorzitter
Begin dit jaar heb ik binnen de HVZ bekend 
gemaakt dat ik tijdens de Algemene leden-
vergadering volgend jaar in mei mijn func-
tie als voorzitter neer  zal  leggen en mij niet 
meer herkiesbaar  stel.
Na 13 jaar dit met plezier te hebben gedaan 
met fijne mensen om mij heen, is het mede  
gezien mijn leeftijd genoeg geweest.
Ik hoop dan ook dat wij er in slagen een op-
volger  te vinden.
Tot ziens op 27 oktober op de Najaarsbijeen-
komst!  (DTS clubhuis).

Thijs ten Wolde



En toen zei ik:
maar wie is hier nou
eigenlijk de baars?
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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

Landelijke controledag
In het kader van de landelijke controle dag op 21 juni heeft de HVZ al onze wateren 
bezocht en op visdocumenten gecontroleerd. 

Ook werd een inspectie naar fuiken uitgevoerd. Er zijn geen noemenswaardige overtredingen 
geconstateerd. Het was deze dag ook geen echt visweer en waarschijnlijk was het vanwege va-
derdag betrekkelijk rustig aan de waterkant. Zelf liep ik met het team van Frans Hoogland mee 
die altijd vissers weet te aan te moedigen als de vangsten net even tegenvallen. In het Noord 
Hollands Dagblad stond weer een uitgebreid artikel over de controles door de Federatie Boa’s. 
Hier zijn wij als HVZ natuurlijk heel content mee. Ook doen de Federatie Boa’s vaak even een 
nachtcontrole in onze wateren ook al is hier een speciale HVZ nachtvergunning voor nodig. 
Federatie... bedankt hiervoor!

Henk op den Akker

27 oktober Najaarsbijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de 
Najaarsbijeenkomst die wordt gehouden
op dinsdag 27 oktober 2015 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.

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergade-
ring d.d. 2 juni 2015
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2015
6. Rondvraag en sluiting

Pauze

Lezing van Bertus Rozemeijer, zie de aparte 
aankondiging en de website.
Verloting van hengelsportartikelen en ge-
rookte vis.

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Re-
glement 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.

 

Passen en meten
Nou, dat was passen en meten deze keer. Ik 
had zoveel leuke foto’s en mailtjes in mijn 
mailbox dat het een flinke klus was om alle 
kopij een goed plekje te geven. Maar het is 
gelukt en hierbij het resultaat. Een extra dik 
nazomer nummer. Aan alle gezellige plaatjes 
te zien is er weer lekker veel gevist de afge-
lopen weken. En natuurlijk gaan jullie daar 
voorlopig nog wel even mee door want er 
gaan vast nog mooie zomerdagen komen. 
En daarna wordt het weer tijd voor de win-
tercompetities. Als visliefhebber hoef je, je 
nooit te vervelen!

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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H É T  A LT E R N AT I E F  V O O R  LO O D

• VANGT GEGARANDEERD MEER VIS • NIET GIFTIG • GEPATENTEERD, 
UNIEK EN INNOVATIEF • OOK TE GEBRUIKEN ALS METHOD FEEDER • 

POREUS, DUS LANGE AFGIFTE GEURSTOFFEN •

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
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van het bestuur
HVZ zoekt nieuwe voorzitter
 
Hengelsportvereniging Zaanstreek met circa 5000 leden zoekt per 
medio 2016, wegens het aftreden van de huidige voorzitter, een nieu-
we bestuurder voor een periode van minimaal 3 jaar.
Voor deze vrijwilligersfunctie zoeken wij een voorzitter die:

• Samen met de overige bestuursleden, zorgt voor het uitvoeren van 
het verenigingsbeleid volgens de statuten en besluiten
• Deel uitmaakt van het verenigingsbestuur en leidt maandelijks de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur 
(voorzitters van de diverse commissies) 
• Twee keer per jaar de ledenvergaderingen voorzit om de leden te 
informeren omtrent het reilen en zeilen van de vereniging
• Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het 
bestuur
• Enthousiast en aanspreekbaar is, aandacht toont, problemen signa-
leert en tracht bij geschillen oplossingen aan te dragen
• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging

Functie-eisen
• Goede communicatieve vaardigheden
• In staat zowel in- als extern de vereniging te vertegenwoordigen en 
de belangen van de HVZ te behartigen
• Flexibele instelling, stressbestendig en enthousiasme om de vereni-
ging aan te sturen
• Affiniteit heeft met de hengelsport

Reacties graag richten aan het Bestuur van Hengelsportvereniging 
Zaanstreek
Postbus 87 , 1540 AB Koog aan de Zaan
Per e-mail aan: bestuur@hvznet.nl
Of neem telefonisch contact op met de heer Thijs ten Wolde, 
tel. 06-14280740

In Memoriam

Jan Fruijtier
In mei  werden wij volledig verrast 
door het geheel onverwacht overlij-
den van ons erelid Jan Fruijtier.
Hij was als bestuurder ruim 30 jaar se-
cretaris van de zeecommissie. In die 
periode hebben wij Jan leren kennen 
als een voortreffelijk  bestuurder. Het 
was dan ook een genoegen om met 
hem aan de vergadertafel te zitten, maar ook om te praten over zijn 
passie: het zeevissen. Daarnaast had Jan ook zitting in de strafcom-
missie.  Dit mede door zijn brede ervaring.
Jan laat bij de HVZ een mooie herinnering achter.

Carl Jongewaard
Onverwachts kregen we te horen 
dat  Carl  Jongewaard  op 30 mei  j.l. 
is overleden.
Carl was binnen onze vereniging lid 
van verdienste. Hij was een voortref-
felijk sportvisser en ondermeer lange 
tijd penningmeester van onze senio-
rencommissie en  daardoor lid  van 
het Algemeen Bestuur.
Carl was zeer behulpzaam. 
Zeker naar de jeugd. Onder andere tijdens het jeugdkamp in 
Nieuwkoop, waar hij graag educatieve ondersteuning  verleende. 
In zijn bescheidenheid acteerde hij het liefst vanuit de coulissen. 
Carl zal nog lang in onze herinnering blijven.

Het bestuur
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Al bijna 25 jaar gaat de HVZ jeugd op zomerkamp naar een 
eiland in de Nieuwkoopse plassen. Nou ja op 1 keer na dan 
want toen zaten wij in Wormer omdat ‘ons eiland’ in Nieuw-
koop met bagger werd opgespoten. Ook dit jaar waren wij er 
weer en het was een gezellig kamp. 

Niet al te veel animo dit jaar door allerlei oorzaken als schoolactivi-
teiten, vakanties met het gezin etc. Desalniettemin 10 kids die zich 
heerlijk vier dagen konden uitleven met vissen en zwemmen in de 
Nieuwkoopse plassen. Toen ze arriveerden op zondagmiddag werden 
ze eerst getrakteerd op een buitje maar na een kwartiertje schuilen 
bij de fa. Hoogerwerf botenverhuur kon de roeitocht naar het eiland 
worden gedaan.

tuigjes maken
Na het uitpakken van de bagage en het klaarmaken van de slaapplek-
ken had Piet inmiddels voor een lekkere kop soep gezorgd. 
De avond werd gevuld met het uitdelen van de hengels en het ma-
ken van tuigjes om de komende dagen mee te vissen. Roel en Kaylee 
maakten in alle hengels elastiek en iedereen maakte een tuigje. Dit om 
verschillen in het vissen zo klein mogelijk te maken en het echt om 
het vissen met de vaste hengel te laten gaan. Dus allemaal elastiek in 
de hengel van 5 meter en allemaal hetzelfde tuigje. 
Dat dit succesvol is, blijkt uit de vangsten want er is meer gevangen 
dan  andere jaren. 
In totaal door 10 vissers over de kampdagen zelfs bijna 46 kilo. 

Doordat met z’n tweeën vanuit een bootje werd gevist en een ouder 
jeugdlid met een jonkie viste. Met het gezamenlijke resultaat werden 
punten verdiend. Dus 1 is 1 punt (allebei 1 dus) 2 is 2 punten, 3 is 3 
punten enz. Tussendoor visten Roel en Kaylee mee als oudere jeugd 
en dus hadden we zes bootjes op de plas.  Heerlijk weer en ’s middags 
volop zon zodat er maandagmiddag eengroene zeepglijbaan naar het-
water kon worden gemaakt. Dinsdag was het weer wisselvallig maar 

tussen de buitjes door werd er toch leuk gevist. De competitie zat er 
goed in en iedereen hoopte met Kaylee of Roel in de boot te loten 
omdat dit toch de beste vissers waren. Enkele kinderen kregen spe-
ciaal onderwijs in het aanhaken van een made of het vastpakken en 
onthaken van een vis. Die vinden het nu niet meer vies en kunnen 
het nu zelf. 
Wij zijn benieuwd of ze het volgend jaar met de zomeravondcompeti-
tie nog durven. Woensdag was alweer de laatste dag op het eiland en 
is er alleen ’s morgens gevist. De middag was voor wat vrij vissen, alle 
spullen en het eiland opruimen, waarna de prijsuitreiking kon plaats-
vinden. Hieronder volgt de uitslag van de wedstrijdjes:

1 Maurijn Dreuning  11050 gr. 11 punten
2 Pim Swart  10090 gr. 14      ,,
3 Finley Schrama   9260 gr. 14      ,,
4 Mathijs van Diemen 10615 gr. 18      ,,
5 Conall van der Venne 9440 gr. 19      ,,
6 DJ Snabilie  8305 gr. 20      ,,
7 Jack van Toledo   7550 gr. 22      ,, 
8 Erik Vriese  9230 gr. 23      ,,
9 Elvin Gielens     9005 gr. 23      ,,
10 Xander van der Horst 6735 gr. 23      ,,

Kaylee en Roel deden uiteraard buiten mededinging mee. 
De prijsuitreiking is uiteraard op de Ton Moed wijze gedaan en dit 
betekent dat de laatste als eerste een prijs mocht kiezen. 
Xander gefeliciteerd! Ton kon door een hernia zelf helaas niet mee 
en wij hebben hem zeer gemist. Ton beterschap! Rest ons om alle 
sponsoren van dit fantastische kamp te bedanken en jullie te vragen 
vooral daar te kopen of te bestellen want zij dragen de HVZ jeugd een 
warm hart toe!

Frans Hagens

De HVZ jeugd is weer op zomerkamp geweest!

reserve
Highlight
kan vervallen anders staat er 2 x uiteraard
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Sponsors zomerkamp
V.d.Stadt – Modeschoenen
Raadhuisstraat 33 , 1541JB Koog aan de Zaan 
Tel.075-6163366
www.vandestadtmodeschoenen.nl 

Schurer Technical Services
Paling 5, 1511LK  Oostzaan
Tel. 075-6845680  
www.schurerautomatenservice.nl

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

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

Slagerij Schoen
Zuiddijk 63, 1501 CB Zaandam
Tel. 075-6163394
Fax 075-6616394
info@slagerijschoen.nl

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

Lagerweij Hengelsport 
J.J. Allanstraat 111, 1551RC Westzaan
Tel: 075-6280552
www.lagerweij-hengelsport.nl

Discus Compleet
Hengelsport en aquaria/vissen
Kerkbuurt 45, 1551 AC Westzaan
075 628 9447
www.discuscompleet.nl

RIGO Verffabriek
Dokweg 401976CA IJmuiden
www.rigoverffabriek.nl

Jan Dirk Beentjes Grond en Straatwerken
Oud Haarlemmerweg 37, 1901NB  Castricum
Mobiel: 06-27235974

Helmerhorst Watersport en Autotechniek
Witte Vlinderweg 21, 1521 PS Wormerveer
Tel. 06 23740772, www.helmerhorst.nl

Steelworks
Daalderweg 22b, 1507 DT Zaandam
tel: 075-6351511
fax: 075-6700382
www.steelworks.nl

Loes en Theo

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

jeugdcommissie

Bloeit er iets moois tussen ? en ?

Daar gaan we het nu niet over hebben maar het kan. 
Tijdens het zomerkamp werd ... ermee geplaagd en ... bracht onopval-
lend haar broer weg in haar mooiste jurk. 
Ze zwaaide lang naar het bootje waar in zat en ook bij terugkomst 
was ... weer aanwezig en werd de aanlanding van ... vereeuwigd. 
Beiden ontkennen ten stelligste dat er iets is tussen hen maar wij 
menen anders gezien te hebben. Mogelijk vissen zij samen in dezelfde 
groep volgend jaar. We verheugen ons er nu al op.

In overleg met de redactie noemen we geen namen.

Prijsuitreiking HVZ jeugd 
zomeravondcompetitie
Op zaterdagavond 31 oktober is weer de jaarlijkse prijsuitrei-
king en feestavond van de HVZ jeugd. Alle jeugdleden die 
hebben deelgenomen aan onze zomeravondcompetitie ont-
vangen een prijs. 

Als je hebt meegedaan, dan ontvang je van ons een uitnodiging. 
Voor de nummers 1, 2 en 3 is er natuurlijk een speciale prijs. 
Traditioneel hebben we op deze avond behalve een gezellig samenzijn 
weer een geweldige bingo en tombola waar je voor een luttel bedrag 
prachtige prijzen kunt winnen. 

Ouders en deelnemers weten van vorig jaar dat je met armen vol naar huis 
kunt gaan. Kom dus gerust met je vader en moeder, broer of zus, opa en 
oma naar deze gezellige familieavond. (Kunnen ze allemaal voor je klap-
pen!) Ter plekke zijn drankjes en hapjes te koop voor redelijke prijzen. 
De prijsuitreiking wordt gehouden in de DTS kantine naast het HVZ 
noodkantoor op sportpark de Kalverhoek. 
Zaal open om 18.30 uur en aanvang 19.00 uur.

Frans Hagens

reserve
Highlight
waar ...... in zat
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jeugdcommissie
Streetfishing niet alleen voor jongens!

HVZ Jeugd/familie/Koppelwedstrijd 12 september 

Op twaalf september hebben we de laatste viswedstrijd voor de 
jeugd van dit seizoen.  Deze bekende koppelwedstrijd wordt weer 
gehouden in de Zuidervaart in Zaandam en deelname is vrij en gratis 
voor alle HVZ jeugdleden met een meevissend familielid. 
Je kunt dus vissen met je vader, moeder, opa of oma, oom of tante, 
neef of nicht en zelfs met je broer of zus. Eigenlijk maakt het niet uit 
als het maar familie is. 

De deelname is gratis en er zijn weer prachtige prijzen te winnen zo-
als hengels, molens, schepnet of leefnet. Er is trouwens een prijs voor 
ieder deelnemend jeugdlid!
Als ik jullie was, zou ik dus gewoon meedoen want te verliezen heb je 
niets. Je kunt alleen maar iets winnen voor nop, niets. 
Loten doen we aan de Zuidervaart om 8.00 uur en vissen van 9.00 tot 
13.00 uur. 

Geef je op via de website www.hvznet.nl of stuur een email naar hvz.
jeugd7@upcmail.nl. Voor vragen bel je Frans Hagens op 06-43095500. 
Tot 12 september!

Een nieuwe specialiteit binnen onze hobby is streetfishing (in 
goed Nederlands straatvissen).
Dit is het vissen in een stedelijke omgeving dus in havens, bij 
kades, bruggen, meerpalen en walkanten in dorp of stad. 

Gewapend met een hengel, een rugzak met onthaak tang  en kunstaas 
stroop je deze plaatsen af en probeer je zoveel mogelijk roofvissen te 
verschalken met een plug, spinner of softbait (shad).

Een zeer eigentijdse manier 
van vissen dus en op plekken 
die vaak door de reguliere vis-
sers worden overgeslagen en 
verrassende resultaten oplevert. 
Daarnaast zie je ook nog eens 
wat van de stad als het rustig is. 

Competitie
Danielle Prinze doet dit al ge-
ruime tijd en vist zelfs mee in 
de streetfishingcompetitie van 
de federatie MidWest Neder-
land. Met haar vader als fan en 

fotograaf heeft ze alle wedstrijden bezocht en een aantal mooie vissen 
gevangen. Zo ving zij o.a. een snoekbaars van 56 cm en een snoek van 
54cm. Iedere wedstrijd worden er wel baarzen etc. gevangen maar dat 
stelt niet zoveel voor zegt Danielle. Het echte werk zijn snoeken en 
snoekbaarzen van formaat.

Na een periode waarin Danielle niet kon studeren of werken is zij 
voor haar rust gaan vissen vlak bij haar huis. Dit beviel haar zo goed 
dat met ondersteuning van haar vader en Ron vaan Lagerweij Hengel-
sport, Danielle nog enthousiaster werd over het vissen op roofvis.  
       
Sporvisserij MidWest Nederland organiseerde een Streetfishing com-
petitie en daarop heeft Danielle ingeschreven. Er werd gevist in Nij-

kerk, Kolhorn, Woer-
den (snoek gevangen), 
Haarlem (snoekbaars 
gevangen), Zeewolde 
en Amsterdam. Met 
haar vader Robert  
Prinze was ze er ie-
dere wedstrijd. 
Sportvisserij
MidWest vond dit 

zo leuk dat Danielle een speciale aanmoedigingsprijs kreeg voor de 
grootste gevangen vis aan kunstaas, haar initiatief en het feit dat ze 
alle wedstrijden aanwezig was. Vaak alleen omdat haar andere team-
leden niet kwamen opdagen en met doorzettingsvermogen want het 
was niet altijd mooi weer. Simon Torenbeek en SVWM gaan ook nog 
zorgen voor een plug in Danielles eigen kleuren.

Na de competitiedag in Amsterdam is er een groepsfoto genomen van 
alle streetvissers.

Frans Hagens
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senioren 55 plus
Zomeravondcompetitie
Vanaf eind april tot begin juli is de HVZ senioren witvis com-
petitie gevist. Tien wedstrijden van 19.00 tot 21.30/ 22.00 uur. 
De eindtijd hangt in het begin van de competitie samen met 
de lengte van het daglicht. 

Eenentwintig HVZ senioren hadden zich ingeschreven voor deze 
wedstrijden maar her bleek voor onze crack Jan Derlagen toch wat te 
zwaar om naast de competitie op vrijdagmorgen ook nog de dinsdag 
te vissen. 

Vis-ster
Er waren een aantal nieuwkomers zoals Brent Koopman, Lorenzo en 
Kaylee Goedhardt, Roel Reuvers en Ronald Vreedeburg. 
Dus gingen we van start met 20 vissers waaronder nu voor het eerst 
ook een dame. Kaylee Goedhardt, voorheen jeugdlid en HVZ jeugd-
commissielid, had zich opgegeven. Kaylee is inmiddels een vis-ster ge-
worden om rekening mee te houden. Haar vriend Roel Reuvers deed 
dit jaar ook mee en beiden vissen in de Nederlandse topcompetitie. 
Evenals Stephan Veenstra, ook afkomstig uit de jeugd en topcompeti-
tie visser, dus voor de andere HVZetters zou het geen makkie worden. 

Dit bleek al gelijk in de eerste wedstrijd in de Zuidervaart, want Roel 
en Stephan visten allebei een eerste plaats in hun vak. De week daarop 
in de Nauernasche vaart visten Kaylee en Chris Hagens een eerste 
plaats en moesten Roel en Stephen het doen met respectievelijk een 
tweede en derde plek. Vanaf de start dus al volop spanning in de top. 
Cor Martens die altijd wel in de top meedraait begon vooralsnog erg 
rustig met een zesde en tweede plaats. 

Stuivertje wisselen
De weken daarna was het stuivertje wisselen in de top. Chris en Roel 
visten een eerste plaats in het Noord-Hollands kanaal. 
Kaylee viste nog een eerste plaats in de Zuidervaart samen met Ronald 
Vredenburg (alweer voormalig jeugdlid) en Stephan en Roel werden 
weer eerste in de Nauernasche vaart.
Voor wie goed heeft geteld, hebben we dan zes wedstrijden gehad toen 
Cor Martens besloot dat het genoeg was en de laatste vier wedstrijden 
een eerste plaats op rij viste. Hiermee ging hij bijna iedereen voorbij. 
Bijna want Chris had naast twee keer een eerste plaats ook vijf keer 
een tweede plaats gevist. De laatste wedstrijd in het Noord-Hollands 
kanaal bracht de beslissing. Cor viste weer een eerste plaats en Chris 

weer een tweede waardoor zij gelijk in punten eindigden. Stephen 
viste ook knap een tweede plek en Roel een vierde. De einduitslag was 
nu bekend en het was een close finish. Chris werd de kampioen door 
het meeste gewicht te vangen bij gelijk aantal punten.

Naam   Punten totaal Gewicht totaal
1 Chris Hagens  16  58.480
2 Cor Martens  16  51.650
3 Stephan Veenstra 18  43.730
4 Roel Reuvers  19  52.950
5 Frans Hagens  24  39.340
6 Ron Veenstra  25  36.940
7 Ronald Vredenburg 27  49.440
8 Jaap de Bouter  34  27.850
9 Klaas Kuiper  37  22.640
10 Ruud Swart  38  21.850
11 Martijn Tijms  42  25.540
12 Willem Westra  44  19.360
13 Joop Lotten  45  23.230
14 Lorenzo Goedhardt 47  23.580
15 Kaylee Goedhardt 51  26.910
16 Brand Koopman 57  14.600
17 Ton Moed  59  15.150
18 Frans Monden  61  12.100
19 Herman Veenstra 62  10.680
20 Cor Beekman  70  9.270

Rest nog te vertellen dat het dit voorjaar bijzonder koud was en dat 
pas de laatste wedstrijden boven de 12 graden werden beëindigd. Er 
twee keer met heel veel wind kracht 7 a 8 is gevist en dat het een leuke 
competitie was met veel afwisselend water zoals de Zaan, Zuidervaart, 
Markervaart, Noord Hollands kanaal waarvan ook in A’dam Noord.
 
We bedanken Cor Martens voor het uitzetten van de baan en loting. 
De dames Swart bedankt voor het wegen van de vis waar je overigens 
wel spierballen van krijgt want totaal is er over alle wedstrijden samen 
ruim 585 kilo vis gevangen. In de loop van september volgt de prijsuit-
reiking waarvan iedereen bericht krijgt.
Hopelijk tot de prijsuitreiking en de competitie van 2016.

Frans Hagens

Wintercompetitie 2015
17 oktober-  Noordersterpark (Wormerveer)
24 oktober- Zuidervaart
31 oktober- Markervaart
7 november- Zaan
14 november- NH-kanaal A’dam noord
21 november- NH-kanaal Purmerend
28 november- Markervaart
5 december- NH-kanaal Landsmeer
12 december- Zaan

Het verzamelen voor alle wedstrijden is om 7.30 uur op de parkeer-

plaats van Mc Donalds bij het Zaans Medisch Centrum. 
Dit is een uur eerder dan vorige jaren!

Van de 9 wedstrijden zijn er 2 afschrijvers.
Er wordt gevist van 9.00 uur t/m 13.00 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. 

Ruud Swart  en Ron Veenstra
Telefoon: Ruud  06-28271798 en Ron 06-0637359781

reserve
Highlight
het

reserve
Highlight
nu HVZ jeugdcommissie lid
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senioren 55 plus

Traditionele wedstrijd voor oudere leden
In juni is de traditionele visdag - wedstrijd wil ik het niet noe-
men - voor oudere leden gehouden. Deze wedstrijd werd voor-
heen in de Heerenhuyssloot gehouden, vlak bij het clubhuis. 
Maar dat water is niet meer geschikt om een eerlijk parcours 
uit te zetten. 

Uitgeweken werd naar de Zuidervaart. Ondanks een verlaging van de 
leeftijd en een later aanvangsuur namen slechts 13 vissers deel. 
Desondanks was het reuze gezellig. Vis werd er behoorlijk gevangen. 
Na afloop was de gezellige prijsuitreiking, niet in het clubhuis, maar 
in Het Hoekje, dat op  onze visdag normaal gesloten is, maar voor ons 
een uitzondering maakte. Door de organisatie werd een drankje en 
een kopje soep aangeboden. 

Hoewel ik thuis verwend wordt met heerlijke soep kon de soep van 
Het Hoekje een vergelijking ruimschoots weerstaan. 
De prijzentafel was bijna voor iedereen gelijk of je nu eerste of laatste 
was geworden. 

Mensen hartstikke bedankt, ik vond het een leuke ochtend. Hopelijk 
doen oudere leden van de vereniging volgend jaar mee en wordt het 
aantal deelnemers groter. Gezelligheid staat voorop.

Gilles

Het loopt op rolletjes
Ruim voor de start van de 50+ competitie zijn de commissiele-
den enkele malen bijeen om het nieuwe seizoen te bespreken. 
Dit alles onder het genot van koffie en koek thuis bij de voor-
zitter Herman Veenstra.

Dat ik nu een stuk moet schrijven, is daar onder andere afgesproken. 
Normaal vind ik iets schrijven niet zo lastig maar nu zit ik een beetje 
inspiratieloos achter mijn pc. 
Eigenlijk loopt alles best wel lekker in de competitie. Het weer is tij-
dens de wedstrijden best redelijk net als de vangsten. Het viswater dat 
ze zo gevarieerd mogelijk proberen te houden, bevalt goed. 

Noordsterpark
Het Noordersterpark was een locatie waar de HVZ jeugd bekend mee 
is maar voor velen bij de 50+ was het compleet nieuw en het viel goed 
in de smaak. 
De koppelwedstrijd werd hier door Jan Derlagen (feeder) en Gerard 
van Alteren (vaste stok) met beiden royaal in de 10 kilo vis gewonnen. 
In de competitie is het nog steeds spannend wie er uiteindelijk gaat 
winnen. Na 8 wedstrijden, waarin we in 2 vakken vissen, hebben we 
inmiddels 9 verschillende vakwinnaars gehad. De jaarlijkse HVZ 55+ 
wedstrijd op 3 juni was een groot succes en ook spannend. Het ging 
uiteindelijk tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ voorzitter. 
Met slechts 30 gram verschil wist ‘oud’ voorzitter Joop Lotten te win-

nen.  Na afloop was de prijsuitreiking onder het genot van een versna-
pering en een lekker bakkie soep in ‘Het Zaanse Hoekje’ dat speciaal 
voor ons open was. 

Verder is het fijn om te zien dat de vissers die wat meer moeite hebben 
om zich aan de waterkant te settelen worden geholpen.  Als commissie 
willen we graag dat iedereen kan blijven vissen en zullen we bij proble-
men naar oplossingen hiervoor zoeken. 

Viswater
Alles bij elkaar gaat het dus naar wens maar we zien ook wel pro-
blemen waar we zelf weinig aan kunnen doen maar die we bij het 
HVZ bestuur kenbaar maken. Ons viswater wordt steeds beperkter 
door natuurlijke oevers en andere begroeiing. Ook parkeerverboden 
(bijv. Noordhollands kanaal bij Landsmeer) of geen parkeergelegen-
heid (Watering) zorgen dat er veel viswater afvalt. Dat er nu minder 
vergunningen aan andere visverenigingen worden afgegeven, is een 
oplossing die niet echt werkt. Ze gaan nu gewoon ergens zitten zonder 
iets aan te vragen. Zo zat er gisteravond aan de Zuidervaart duidelijk 
een vereniging die zich niet kenbaar wilde maken. Zogenaamd waren 
ze een vriendengroep. Maar hun uitrusting gaf duidelijk aan dit niet 
het geval was.

Ron Veenstra
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HVZ wedstrijd 13 juni
Na een bijna zomerse dag van rond de 30 graden, hadden wij 
van de HVZ baarscommissie het idee dat de baarzen de vol-
gende morgen los zouden komen. Die morgen was het be-
wolkt en de temperatuur was ook beduidend minder maar je 
kon nog wel met korte mouwen aan de waterkant gaan staan. 
40 sportvissers verzamelden zich bij Jasper Sman in Wormer-
veer voor weer een nieuw seizoen Baarsvisser van Het jaar 2015. 

Na de woorden van Willem Spijkerman gaf Marcel Kok een uitleg van 
de nieuwe regels en konden we richting de viswateren, De Gouw, in 
Zaandam vertrekken.
Er zijn er altijd een aantal die niet goed luisteren dus de meesten van 
de Sander uit Akersloot stonden aan de verkeerde kant van het water, 
maar alles kwam goed. 
Al het begin is moeilijk en om de stekken zo eerlijk mogelijk te hou-

den, heeft Jos Spijkerman er veel werk aan gehad. In de vroege och-
tend, maar het is hem wel gelukt. Door alle consternatie was er geen 
toeter maar dat werd later ook weer opgelost. Hennie de Boer had er 
een als reserve in zijn tas zitten.  
Het weer zag er dreigend uit maar de nattigheid bleef nog even uit. 
De toeter weerklok en onder regie van Jorit hazen begon de HVZ 
open. Na 20 minuten vissen hadden een aantal vissers toch redelijk 
veel baarzen gevangen tegen enkele die helemaal niets konden vinden. 
14 stuks voor Jeroen Buijs was het toppunt. Totaal 1e stek 117 stuks. 
In de 2e stek was de verdeling een stuk eerlijker: 115 stuks met als uit-
schieter Anton Klaver met 9 stuks.  
De 3e stek werden er 106 baarzen geteld met als hoogste 11 stuks Dick 
Swart, 4e stek was de slechtste met maar 96 baarsjes en als hoogste 
Peter Posthumus met 13 stuks. De laatste stek was met 185 stuks de 
beste en daar was degene met de meeste baarsjes 11 stuks Tom Groot. 
Al met al 619 stuks met een gemiddelde van 15 stuks was voor ons een 
beetje een tegenvaller. 
Bijna allemaal weer terug in Wormerveer werden door voorzitter van 
de HVZ Thijs ten Wolde de prijzen uitgereikt, waarna nog een golf 
van tombola werd verkocht. 
Wij vonden het weer een topper qua wedstrijd; de baarsjes zijn nog 
niet helemaal los. Veel succes in de volgende wedstrijd. 

HVZ Afd. Baarscommissie
Kees Mandjes & Willem Spijkerman

baarscommissie

Klaverjas!
Nog even en het is september en gaan we weer klaverjassen! 
We beginnen op 18 september in het DTS gebouw, waar we het 
hele seizoen zitten! 
We verwachten volgend seizoen in ons nieuwe gebouw te zitten, 
maar dit tijdelijke onderkomen staat ook garant voor een gezellige 
en gemoedelijke sfeer met voldoende ‘Natjes en Droogjes’! 
En iedereen is Welkom!

De voorlopige data zijn: 18 september, 16 en 30 oktober, 13 en 27 
november en 11 december. 
De data voor volgend jaar vanaf januari volgen nog!
Graag tot ziens op 18 september voor een flitsende start! 
Info: Trudy van Daal, 075-6228520
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vis & vakantie
Een midweek vliegvissen richting Sauerland
Men neme 1 echtpaar, 2 gepensioneerde mannen, lees Mup-
pets, 1 uitvoerder, 1 soort fysiotherapeut en een boekhouder. 
Hoe krijg je dit soort mensen bij elkaar? En dan hebben ze ook 
nog ééns dezelfde hobby: namelijk Vliegvissen.

Je wordt uitgenodigd via de mail en er wordt gevraagd om gezellig te 
zijn. Er is een huis gehuurd en eten en vergunningen zijn geregeld. 
Het enige dat je nog moet doen is betalen. 
Woensdagmorgen om 9 uur sta ik in Wormerveer om de fysio op te 
pikken. Alles kon in de auto dus op naar Duitsland. 
De stemming zat er meteen in want het was schitterend weer. De af-
stand was 344 km en na verloop van tijd krijg je toch wel trek in koffie 
dus bij Hünxe even gestopt voor een sanitaire- en koffiestop. 

Het was redelijk druk op de weg dus vroegen wij ons af: zijn er nou 
geen mensen die moeten werken? Ze gaan toch ook niet allemaal 
vliegvissen? Gelukkig was dit niet het geval. Na verloop van tijd kwa-
men we terecht in het Sauerland. Mensen wat een flitspalen heb je 
daar. Van die geniepige dingen maar de TomTom was alert en we 
kwamen zonder kleerscheuren in Wenholtshausen aan. 

Visserslatijn
Gauw de auto uitgeladen en lopend de vergunningen opgehaald. 
Daarna kwamen de Muppets en de uitvoerder terug van boodschap-
pen doen en even later was het echtpaar ook op de plaats van bestem-
ming aangekomen. Eest even lunchen en afspreken wat en waar we 
gingen vissen. Er werd afgesproken dat we iedere morgen, middag 
en avond gezamenlijk gingen eten en dat we altijd wisten waar wie 
was. Ook werden er door verschillende vissers afgesproken om foto’s 
van de vangsten te maken daar niet iedereen helemaal zeker was van 
het visserslatijn. Gauw de broodjes naar binnen gestouwd en op naar 
het viswater. Een waar Eldorado, alleen mocht je niet vissen waar de 
grotere lagen, vlakbij de brug. 

Opperdoezerronde
Geen nood, binnen 1 minuut werd de eerste binnengehaald en daarna 
volgenden er meer. Mooi weer, mooie vissen, lekker vangen; wat wil 
een mens nog meer. 
Rond 18.00 uur weer terug voor het diner: een van de Muppets had 
zijn vrouw ‘Opperdoezerronde’ maaltijdsalade laten maken, een waar-
lijk delicatesse. Dat we nog vingers over hebben is onverklaarbaar. 
Heerlijk en met een volle buik weer richting de visgronden. Nu gin-
gen wij richting het Sportcomplex en ook daar lieten de Bachforellen 
zich verschalken; mooie getekende vissen met een kracht waar je ont-
zettend blij van wordt. 
Tegen duisternis allemaal terug om koffie en andere geneugten tot ons 
te nemen. Na verloop van tijd gingen de ‘oudjes’ naar bed en bleven 
de 3 jonkies over.

Opeens was daar een herrie, zeker onweer of zo. Kan na zo’n warme 
dag maar nee het was een van de Muppets die lag te snurken. Rond 2 
uur ging iedereen plat. Wat daarna gebeurde moeten ze in heel Sauer-
land gehoord moeten hebben. Onze fysio snurkt in alle standen. Geeft 
niet wat je ook doet hij blijft gewoon doorgaan. Na een slopende 
nacht werd er rond 8 uur een ontbijt neergezet door onze uitvoerder. 
Hij doet zijn naam heel erg eer aan. Verse broodjes, koffie, thee beleg; 
alles stond er gewoon. Om 9.30 uur ging ieder weer in groepjes zijn 

weg, om te proberen 
de forellen weer uit 
het water te halen. 
U begrijpt het al dat 
lukte vandaag ook 
weer prima, er wer-
den er vele geland 
waarvan een aantal 
vissers geen foto’s van 

had genomen dus twijfel blijft. ’s Middags weer allemaal terug en lek-
ker weer de restjes van de morgen opgemaakt en de visstekken werden 
weer gewisseld. 

’s Avonds kregen we Surinaamse pasta van de andere Muppet en dat 
was net zo heerlijk als de dag ervoor, alleen ietsjes heter qua smaak. 
Hierna werd niet meert gevist omdat we aan het einde van ons Latijn 
waren. Er werd nog wat gedronken en rond 22.30 uur was iedereen 
plat en konden de zagers weer beginnen. Om 8.00 uur de volgende 
morgen hetzelfde recept echter nu met karnemelk en Duitse kaas en 
broodjes van de Tankstelle. Er was een Nationale Feestdag in Duits-
land; alle winkels dicht. 
Heerlijk weer gevist en gevangen en ’s middags even een Weizen ge-
download. Om 18.00 uur gingen we barbecueën deze was door de be-
heerster van het huis neergezet en met luxe stoelen erom heen, heerlijk 
een forelletje in aluminium gegeten sateetje en natuurlijk een speklap-
pie. Daarna nog lang en gezellig over de vangsten gesproken maar ook 
met wat er werd gevangen. 

Zaterdag was aangebroken, een ontbijt met verse aardbeien een ware 
traktatie op je nuchtere maag, de laatste visdag. Een van de Muppets 
had een app op zijn telefoon die precies kon aangeven hoe laat de vis-
sen actief zouden worden. Inderdaad ze waren ineens heel actief en het 
vangen werd een stuk leuker. ’s Avonds met z’n allen uit eten geweest, 
de andere vissers zijn niet van de keukenfanaten, gezellig en lekker en 
rond 22.30 uur gingen de fysio en de boekhouder weer richting Ne-
derland. U begrijpt het al, de boekhouder moest de volgende ochtend 
vissen. De rest ging zondagmorgen rijden. 
U heeft nu een idee hoe het er aan toe is gegaan. Het was bere ge-
zellig- was een verplichting- en voor volgend jaar is het huis alweer 
geregeld. Het echtpaar heeft u niet zo veel gehoord maar dat zijn ook 
hele rustige mensen die hun visjes mee pikken en heel erg goed zijn 
in afwassen, wat wij, als mannen, natuurlijk zeer gewaardeerd hebben. 
Als opmerking hebben we bij de Beheerster van het huis toch wel 
uitdrukkelijk gevraagd om voor volgend jaar een afwasmachine aan te 
schaffen, je krijgt gauw kloofjes in je handen. 

Het is een gegeven: zet 7 verschillende mensen in een huis en geef als 
opdracht dat je alleen maar gezellig mag doen, je hebt daarna een dijk 

van een lang weekend in 
Sauerland. 
Jos, Maarten, Trudie, Ro-
nald, Clay, Jeroen en Kees, 
jullie waren keien! 
Volgend jaar weer!
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mijn vangst

Jeroen Duindam
‘Deze Torpedo terras karper van 73 cm is gevangen door Jeroen Duin-
dam’, vertelt zijn buurman Ernst Kabel, die getuige was van de vangst. 
‘Op een deegballetje gedoopt in een zelf gemaakte aardbeiendip. Die 
kleur was donderbruin, bijna zwart maar het schijnt wel erg lekker te 
ruiken, want die Tor-
pedo karper nam om 
22.15 uur een flinke 
hap. Jeroen stoof naar 
z’n hengel en na een 
hevige dril die bijna 
in de waterlelies ein-
digde, kon zoon Yor-
di deze krachtpatser 
uiteindelijk scheppen.

Tycho Duits
Robert Lust uit Wormer 
is de trotse opa van Ty-
cho Duits die in 2014 de 
jeugdviscursus heeft ge-
volgd. Tycho vist nu voor 
het tweede jaar met de 
zomeravondcompetitie 
mee.
Robert: ‘Op 7 mei 2015 zijn 
we de nieuwe SPRO hen-
gel met elastiek (die we 
dankzij een tip van Frans Hagens op marktplaats hadden gescoord) 
gaan proberen achter het bejaardenhuis in Westerwatering.
Resultaat een net vol witvis en als afsluiter een snoek van 85 cm aan 
een hoofdlijn van 0.14 en een onderlijn van 0.10 en een haakje 14.
 
Op 27 mei was het weer raak tijdens de jeugdwedstrijd in de Nauer-
nasche vaart bij de Forbo. Direct na het startsignaal bij het inleggen 
meteen een meter elastiek uit de top en 5 minuten later werd zijn 
eerste snoekbaars geland met een zelfde tuigje en vaste hengel als 
bij de snoek. Snel verder, want snoekbaars telt niet. Na 35 minuten 
de eerste kleine brasem die werd opgevolgd door een dikke pa-
ling (telt ook niet). Gelukkig kwamen er ook echte grote brasems en 
zelfs nog een iets kleinere tweede snoekbaars.
Voor Tycho was het helemaal zijn dag toen bleek dat hij ook nog 
eerste was geworden met meer dan 4 kilo witvis naast zijn paling 
en twee snoekbaarzen.

John de Bruijn
Op een mooie dinsdagavond besloten m’n maat en ik de pol-
der in te gaan om te gaan vlokken. We reden langs de locatie 
en dachten laten we het hier eens proberen. Het water lag er 
mooi stil bij en zo pakten we de hengels uit de auto en beslo-
ten het erop te wagen... 
Allebei een ander plekje. In het water was bij mij niet zoveel te zien. 

Bij m’n maat zag ik aan de overkant 
wat beweging in het water en nog 
geen minuut daarna hoor ik hem: 
‘HANGUHHHH’. Ik haal mijn lijn 
binnen en loop naar hem toe om te 
kijken wat ie aan de haak heeft ge-
slagen. M’n maat zegt: ‘Er klopt iets 
niet, de lijn bonkt niet echt dus het 
is niet echt zwaar.’ En tijdens het in-
halen van de lijn hoor ik hem zeg-
gen: JA HOORRRR ga weg! Geen 

karper, geen brasem maar een dikke vette paling! Haha, ik vis zelf al 
een aardig tijdje maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt! Bijzon-
der toch? Vervolgens netjes de haak eruit gehaald en hem weer terug-
geplaatst in het water voor de volgende visser :)  En paar dagen daarna 
was ik alleen en kwam ik langs vrijwel hetzelfde stukje als waar die 
paling werd gevangen. Ik had nog wat stukken brood in de achterbak 
liggen en ja de hengel? Die ligt altijd wel in de auto :) Hup spullen 
eruit en kijken of ze willen slurpen… na nog geen 5 minuten is het 
al raak; een mooie kleine boerenkarper. Scheppen, onthaken en weer 
terug het water in…. dit smaakt naar meer. Ik had nog 3 vlokken over 
en besloot er 1 in het water te gooien om te kijken of ze er nog zouden 

zitten. Hengel op de kant en kijken of ik beweging zie. Na een mi-
nuutje of 10 zie ik een heel dik en breed v-spoor mijn kant opkomen.. 
Het stopt en keert... ja hoor dat moet een dikke zijn. Zachtjes pak ik 
m’n hengel en gooi ik een vlok op de haak. Ik gooi hem een paar me-
ter waar ik het spoor zojuist zag. Het duurt niet lang totdat de karper 
m’n vlok heeft opgemerkt. Ik zie hem keren en recht op m’n korst 
afgaan. Jaja komt ieeee zeg ik in mezelf. Ik hoor hem smakken, ik pak 

mn hengel en sla aan….
hangen!
Lekker! Hij gaat er met-
een vandoor. Hij pakt 
een meter of 50 van m’n 
lijn. Dit is een mooie, 
kan niet anders! Ik bel 
m’n maat. Die neemt 
niet op en ga verder 
met drillen. Na een 
minuutje of 10 geeft ie 
zich gewonnen. Inmid-

dels heeft m’n maat teruggebeld en is hij met een paar minuutjes bij 
mij om te helpen/foto’s te schieten. Ik voelde dat het een grotere vis 
was. En die wil je natuurlijk wel op de foto hebben. Gelukkig was hij 
bereid om eventjes te komen om de foto te nemen! Tnx gabber, high 
five. Klik klik klik en hij staat erop hoor. Bedankt en tot ziens zeggen 
we dan! Boy m’n maat, nogmaals tnx voor het maken van de foto.  De 
volgende is weer voor jou!

Levi ving onlangs samen met opa Cor van der Lip zijn eerste karper!
Cor: ‘Het vissen zit er al vroeg bij hem in dus hij wordt zeker toekom-
stig jeugdlid.’



Eenzaam vissertje
Bij mijn regelmatige wandelingetjes langs het water van het Weste-
lijk Marktkanaal in Amsterdam zie ik bijna altijd een bejaard mannetje 
vissen, met zijn waakhond Blackie bij hem. 
Het mannetje is slechtziend, hoort slecht en rijdt in een rolstoel. 

Blackie, twee turven hoog, blaft bij mijn komst een paar keer en pakt 
dan zijn balletje dat hij voor mijn voeten neerlegt. 
Het vissertje maakt dan de looplijn los en Blackie mag het door mij 
weggegooide balletje halen, die hij dan een paar meter voor mijn 
voeten terugbrengt. Als ik buk om het balletje weer weg te gooien, 
pakt Blackie gauw zijn balletje om dat even later weer een paar meter 
voor mijn voeten  neer te leggen. 
Aangezien ik me niet door zo’n klein rothondje in de maling laat ne-
men, ga ik luid tegen het vissertje praten. Blackie vraagt aandacht 
door blaffend bij zijn balletje te blijven zitten, hetgeen door mij wordt 
genegeerd. Op mijn vraag of het vissertje al wat gevangen heeft, krijg 
ik steevast het antwoord dat het een slechte dag is.

Grote dobber
Twee of drie visjes is dan zijn oogst, hetgeen niet verwonderlijk is als 
ik zie met wat voor materiaal hij vist. Een dikke lijn, grote dobber die 
dansend aan de oppervlakte van het water staat. 
Bij zijn forse haak een stuk schuiflood dat zeker 30 cm in de modde-
rige bodem zakt en een stuk brood eraan waarmee ik mijn maaltijd 
kan doen. Aangezien het mannetje er dagelijks zit en plezier heeft, 
heb ik geen kritiek op zijn manier van vissen. Soms neem ik een zakje 
lokvoer voor hem mee en ook heb ik hem een geschikt tuigje gege-
ven dat hij steevast niet gebruikt. Alles is hem een beetje te klein.

De mevrouw aan de overkant komt hem een bakkie koffie brengen. 
Een buurman komt even een praatje met hem maken en hij heeft veel 
vrienden en vriendinnen die hem allemaal even gezelschap komen 
houden. Het vissertje vertelde mij dat hij geen zin had om voor het 
raam van zijn bejaardentehuis te zitten en al vissend meer plezier had. 
Toch had hij een dag waarop hij een heel goede vangst had. Ik denk 
dat dan de vissen zelfmoord plannen hadden en zich als kamikaze vis-
sen op zijn aas stortten. Het vissertje had in elk geval de dag van zijn 
leven. Wie heeft er gelijk, het ‘eenzame’ vissertje of zij die achter de 
geraniums blijven zitten. Vissen is en blijft een mooie sport.
      
      Gilles
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Notulen Algemene Ledenvergadering 
2 juni 2015, DTS, Kalverhoek”
Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzitter), H. op den Akker 
(penningmeester), W. de Vries (secretaris) J. Hazen (2e secreta-
ris), K. Mandjes, W. Spijkerman, J. de Jong, H. Veenstra en J. de 
Bouter. Totaal aanwezige leden: 53
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:07 en verwelkomt de aan-
wezigen, daarbij in het bijzonder de dames Swart en de ereleden 
E. Jonker, A. v/d Horst, L. Overdijkink, J. Gruijs en T. Moed.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen voor de in 2014 en 
2015 overleden leden. Na het oplezen van de lijst worden deze leden 
staand herdacht.
Thijs ten Wolde begint de vergadering met de ontwikkelingen aan-
gaande de beroepsvissers in de Zaan en de negatieve publiciteit hier-
over in de media. Sinds een jaar of zes zijn er zeer regelmatig vergade-
ringen om gezamenlijk met het beroep de visplannen rond te krijgen. 
In goed overleg met het waterschap wordt het visrecht gedeeld tussen 
beroepsvisserij en de sportvisserij. Dit betekent dat er samengewerkt 
moet worden en dat is ook gebeurd. Vanuit deze hoedanigheid is er 
gesproken over de recente ontwikkelingen op de Zaan. Beeldvorming 
is hierin belangrijk want het kan de sportvisserij in een kwaad daglicht 
zetten. De politiek ziet het ook en daar zijn stromingen die de hengel-
sport willen verbieden; het kan dus gevolgen hebben en daar moeten 

wij voor waken. In dat kader moeten misstanden zeker worden ge-
meld of worden voorkomen.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst d.d. 28 
oktober 2014
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de 
tweede secretaris.

 3. Ingekomen stukken
Afbericht van: W. Metselaar (Erevoorzitter), H. Scholten (erelid), J. 
Alrich (erelid), A. de Geus (erelid), M. Kok en A. van Daal

4. Mededelingen bestuur
In april 2016 is het de verwachting dat het nieuwe clubhuis gereed is.
Het aantal te verlenen toestemmingen aan andere verenigingen, om 
wedstrijden in ons verenigingswater te vissen, wordt beperkt. In 2014 
zaten we op 130 wedstrijden (exclusief de baarswedstrijden). Dit zorg-
de voor teveel druk. De nieuwe regel is maximaal vier wedstrijden 
per vereniging per jaar waarbij soepel wordt omgegaan met de omlig-
gende verenigingen.

- In 2016 bestaat de HVZ 75 jaar. Dit zal gepast gevierd worden.
- Afgelopen zaterdag heeft de zeecommissie begeleiding gegeven aan 
een groep gehandicapte vissers.

van het bestuur
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5. Jaarverslag 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secre-
taris.

6. Financieel verslag 2014 en het verslag van de 
financiële commissie
Het huishoudboekje van de HVZ ziet er goed uit. De reserves zijn on-
aangetast gebleven, dit ondanks de verhoogde afdracht aan de federa-
tie. Deze zijn verhoogd met 1 euro voor de seniorleden en met 50 cent 
voor de juniorleden. De contributie is gelijk gebleven. Ook zijn er veel 
machtigingen afgegeven. We hopen dat deze stijging zal doorzetten. 
De ledenadministratie is gekoppeld aan die van Sportvisserij Neder-
land. Hierin is een wijziging doorgevoerd zodat de database in de 

“Cloud” beheerd wordt. Back-ups zijn hierdoor niet meer nodig en de 
wijzigingen worden direct verwerkt. Vorig jaar is er een pinautomaat 
aangeschaft en daar is men tevreden over. 

De liquiditeitspositie van de vereniging is goed. Dit heeft verschil-
lende redenen. Ook in 2014 zijn door het grote aantal vrijwilligers 
en het werk wat zij verzetten de kosten binnen de perken gehouden. 
Door de verhuizing naar het tijdelijke onderkomen is er geen onder-
houd geweest, ook dit scheelt. Daarnaast zijn er diverse inkomsten 
(nachtvergunningen en adverteerders in het HVZ-nieuws). Ook is er 
van Sportvisserij MidWest Nederland subsidie gekomen voor een aan-
tal activiteiten. Het uiteindelijke resultaat is positief: € 410. Voorstel is 
om dit toe te voegen aan de algemene reserve.
De penningmeester licht de balans toe. (zie “HVZ-nieuws april-mei 
2015”)

Er komen een aantal vragen uit de zaal: A. Kool: Stelt een vraag over 
de begroting van 2015 over de vliegviscommissie en de relatief hoge 
spaarpot. Henk beantwoordt dat de vliegcommissie van de jaarlijkse 
bijdrage heeft afgezien.
De heer Hol: Vraagt naar het verschil tussen de binnengekomen con-
tributies op 31 december en de verwachte ontvangsten. Het verschil 
komt doordat deze leden pas in het voorjaar gaan betalen. Henk legt 
uit dat er toch altijd wel 600-700 aanmaningen worden weggestuurd.
De penningmeester licht de nieuwe regel toe dat leden die uitgeschre-
ven worden en opnieuw lid willen worden een machtiging moeten 
afgeven. Dit wordt in de zaal besproken. Afdwingen is nog niet moge-
lijk maar doordat het veel werk is worden er actieve manieren verzon-
nen en ingevoerd om dit te beperken.

7. Begroting 2015 en contributievoorstel 2016
De penningmeester geeft een mondelinge uitleg over de begroting van 
2015. De heer G. Lotten geeft een tip over het deposito bij de ING. 
ING heeft altijd de laagste rente. ABN of MoneyYou geeft altijd meer 
rente.
Alex van der Horst (sprekend namens de financiële commissie) geeft 
aan dat zij de boeken hebben gecontroleerd en vraagt de aanwezige 
leden decharge aan het bestuur te verlenen. De leden stemmen in 
door applaus.
Voor 2015 worden er geen grote verschillen verwacht. Wel wordt de 
hoop uitgesproken om door de 5000 leden grens heen gaan. Porti-
kosten is een stelpost. Bedragen van de commissies zijn onder voor-
behoud. Een aantal van deze commissies hebben aangegeven hiervan 
geen gebruik te maken.
Het  voorstel is om de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten.
L. Overdijkink: De opstalverzekeringen zijn wellicht opgeschort of 
stopgezet. Waarom stijgt deze post? Henk op den Akker legt uit dat 
de post stijgt omdat deze er in was gezet, op het moment dat er nog 
geen duidelijkheid bestond over de tijdelijke- en nieuwe huisvesting.
N. Kos : Zal er in de nieuwe situatie erfpacht betaald gaan worden? 

Henk beantwoord dit bevestigend. De looptijd daarvan zal nog uit 
onderhandeld worden.
De leden gaan akkoord met de begroting. 

8. Bestuurswijzigingen
Volgens rooster treden de penningmeester en voorzitter VBC af. Pen-
ningmeester Henk op den Akker stelt zich voor weer een periode van 
drie jaar beschikbaar en ontvangt een ruim applaus van de leden. De 
voorzitter geeft Henk een aantal welverdiende complimenten. 
Jan de Jong (voorzitter VBC) stopt ermee. Jan heeft ruim 20 jaar be-
stuursverantwoordelijkheid genomen. Ook was hij gesprekspartner 
met de gemeente en waterschappen. Zat in de werkgroep Zuid Oost 
(voorstellen voor het visplan). Daar was hij nadrukkelijk aanwezig. 
Jan was een goede steun in deze vergadering en wordt zelfs gezien als 
een expert. Het bestuur is Jan zeer erkentelijk voor het werk wat hij 
heeft gedaan en draagt hem voor als erelid. 
Jan bedankt de leden voor het vertrouwen, bedankt de VBC-groep 
waar hij lange tijd mee heeft samen gewerkt en doet een oproep aan 
andere leden om het stokje over te nemen. 
De huidige VBC-groep stopt nu met het werk, maar zijn wel beschik-
baar voor klussen. De heer Hol adviseert om een vacature te plaatsen 
in het clubblad. Thijs geeft aan dat dit wordt geregeld. 
De voorzitter geeft aan dat hij er volgend jaar mee gaat stoppen. Op 
de volgende ALV (2016) zal de voorzitter niet herkiesbaar zijn en zal er 
hopelijk een nieuwe voorzitter worden benoemd.

9. Rondvraag en sluiting
Joop Gruijs: aankomende zaterdag is er een wedstrijd van 8 uur lang 
op de Nauernasche Vaart. Hij stelt voor dat er maximaal 5 uur gevist 
wordt en maximaal 20 kg in de netten. 
De voorzitter geeft aan dat deze wedstrijd een slip of the pen is ge-
weest. In de toekomst zal er ook nadrukkelijk naar de wedstrijdduur 
worden gekeken. A.Kool: klopt het dat er geen fuiken meer staan in 
de Zuidervaart en de Gouw? Er is afgesproken met het beroep dat 
daar in de Zuidervaart en de Gouw tussen 1 maart en 1 oktober geen 
fuiken worden geplaatst. Ook komt de vraag of er een staand wand 
is op de Oostzanerpolder. Dit mag alleen ’s nachts, in een bepaalde 
periode van het jaar. De heer Witte: wat gebeurt er met de extra in-
komsten van de nachtvisvergunningen?  Er zijn wat karperuitzettin-
gen geweest en de workshop karper wordt hiervan betaald. 
Voorzitter Thijs ten Wolde sluit de vergadering om 22.29 uur, na een 
film en de verloting van de hengelsportmaterialen en de vis.

Wim de Vries

Gezocht  
Belangenbehartiger HVZ water- en visstand m/v (op vrijwillige 
basis) Taak:
- belangen behartigen inzake water en visstandbeheerzaken
- contacten onderhouden met gemeenten, beroepsvissers, sport-
visfederatie Mid West Nederland, waterschap HHNK, andere hen-
gelsportverenigingen
- advisering bestuur van de HVZ  

Gewenst:
- affiniteit met de hengelsport
- kennis en/of interesse in bovengenoemde zaken 
- goede contactuele eigenschappen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter 
Thijs ten Wolde, bereikbaar via de website onder het kopje contact 
met het bestuur of telefonisch 06- 14 28 07 40.



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




