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Zilver voor de dames op WK zoet!

van de voorzitter

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

Voorwoord
Na een rustig zomerreces zijn we als
bestuur weer actief. Natuurlijk staat de
nieuwbouw van ons clubhuis/kantoor
steeds weer op de agenda. Het aanzicht
van sportpark de Kalverhoek verandert
met de dag. AZ en ZCFC zijn al actief op
de velden bezig. Terug naar de HVZ.
Inmiddels is de toegang (aparte ingang) naar
onze berging gerealiseerd. De planning voor
nieuwbouw is dat de eerste paal in december
de grond in gaat en de bouw 5 maanden gaat
duren. De oplevering zal dan dus in mei 2016
zijn.
De laatste 2 jaar hebben we niet of nauwelijks vorst gehad, maar mocht er tijdens de
bouw wel een periode komen dan zal het
een paar weken langer duren. Voor de HVZ
geen probleem want we zitten goed in onze
tijdelijke huisvesting.

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

Advertenties
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Zo zal ook in het kader van ons jubileum het
NK baarsvissen door de HVZ georganiseerd
worden.
Een ander gesprekspunt binnen het bestuur
is het vinden van een andere voorzitter.
Het mag duidelijk zijn dat hier veel aandacht
naar uitgaat. Het valt nu eenmaal niet mee,
maar we doen ons best.
		

Thijs ten Wolde

HVZ 75 jaar

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

agenda
Commissie zout

Waar we ook druk bezig mee zijn, is de invulling van ons 75 jarig bestaan in maart 2016 en
dat is al snel. Ik kan hier nu nog moeilijk over
schrijven, maar er zal zeker iets gebeuren in
combinatie met onze hengelsportbeurs.

zevende wedstrijd: 22 november 2015,
Scheveningen, achtste wedstrijd: 13 december 2015, Kant Wijk aan Zee

Senioren 55 plus

Eerstvolgende wedstrijd wintercompetitie 7
november, Zaan
Zie voor alle data HVZ nieuws nr. 4 of
hvznet.nl

van de penningmeester

Klaverjas

13 en 27 november, 11 december

Vispas
Zoals gebruikelijk vindt in oktober de
afsluiting plaats bij de ledenadministratie. Opzeggingen zijn dan verwerkt en
ook de nieuwe leden komen in het automatische bestand voor de aanmaak
van de vispassen.

werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Betaling
kan contant of per PIN.

Gelukkig groeit het aantal leden dat voor het
gemak van de betaling per machtiging kiest
gestaag. Ruim 2200 leden hebben hier geen
omkijken meer naar. De overigen ontvangen
bij dit nummer een acceptgiro. De extra kosten van € 2,00 zijn in het totaalbedrag opgenomen.
Iedereen die vóór 1 december de contributie
overmaakt, krijgt de vispas voor het einde
van het jaar in de brievenbus. Je kunt overigens ook de vispas komen afhalen op het
HVZ kantoor. Wij zijn geopend op alle
2

Anton van Daal
commissieleden
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Als je wilt, kun je dan gelijk de nachtvisvergunning aanschaffen.
Henk op den Akker

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

controlecommissie
Hoorde, dat ze ‘zwartvisser’ willen
veranderen in VZP’er . .
“Visser Zonder Papieren”

Enthousiasme
Het gebeurt niet vaak meer dat er vissers worden gecontroleerd
die niet in het bezit zijn van de vispas of nachtvergunning.
Een enkele keer verwart men nog wel eens de kleine vergunning
met de vispas.
Met de kleine vergunning mag immers alleen worden gevist in vlot en
bevaarbaar water zoals in het bijbehorende boekje vermeld.
De meeste vissers zijn best wel blij met de controles. Bij de laatste ronde
was er zoveel enthousiasme dat de visser met de controleur (ondergetekende) een selfie wilde maken om dit op facebook te plaatsen. Natuurlijk
werken wij daar graag aan mee. Een goede verstandhouding tussen de
leden en controleurs, die als ambassadeurs van de HVZ langs de waterkant
komen, vinden wij prettig en belangrijk.
Henk op den Akker

van de redactie
Dit is hem dan alweer; de laatste editie van HVZ nieuws in 2015.
Wat is de tijd weer omgevlogen!
Competities, leerzame cursusavonden, een succesvolle hengelsportbeurs, een kamp, bijeenkomsten, gezellige vis uitjes etc. Er was weer
volop activiteit. En dat gaat natuurlijk gewoon door in de winter!
Ben je trouwens normaal gesproken een echte mooi weer visser? Lees
dan vooral eens het artikel op pagina 10 en 11 over IJsvissen in Noorwegen!
Van zulke mooie beelden krijg je spontaan zin in de winter.
Wie weet, wordt het hier ook weer zo mooi wit.
Ik wens je in ieder geval een knusse tijd toe!
Annegreet van der Ros

Vacature
Belangenbehartiger HVZ water- en visstand m/v
(op vrijwillige basis)
Taak:
- belangen behartigen inzake water en visstandbeheerzaken
- contacten onderhouden met gemeenten, beroepsvissers, sporvisfederatie Mid West Nederland, waterschap HHNK, andere hengelsportverenigingen
- 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 06-14280740.

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
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
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The standard is pro

Dealer van :

R

• VANGT GEGARANDEERD MEER VIS • NIET GIFTIG • GEPATENTEERD,
UNIEK EN INNOVATIEF • OOK TE GEBRUIKEN ALS METHOD FEEDER •
POREUS, DUS LANGE AFGIFTE GEURSTOFFEN •

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
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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

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772

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

The standard is pro

Discuscompleet Rio Negro
Kerkbuurt 45
1551 AC Westzaan
075 6289447 / 06 125 30 746
info@discuscompleet.nl

commissie zout
Gehandicapten visdag 2015
Op zaterdag 30 mei 2015, de Nationale hengelsportdag, werd
door de commissie Zeevissen van Sportvisserij MidWest Nederland i.s.m. Hengelsport Rik en Goedvolk Hengelsport, langs
het Noordzeekanaal, de gehandicapten visdag georganiseerd.
Hiervoor werden ‘ervaren’ zeevissers gezocht, die de lichamelijk en/
of verstandelijk gehandicapten op deze bijzondere dag konden begeleiden. Namens de HVZ namen Frank Goudriaan, Marco Polling en
Ruben den Uil als begeleider deel aan deze bijzondere wedstrijd.

Fantastisch weer

Om 8.00 uur werd verzameld bij Grand café Kruiten, waar we onder
het genot van een kop koffie werden gekoppeld aan een gehandicapte
vismaat. Vanaf 10 uur werd gevist aan het Noordzeekanaal bij VelsenZuid. Aan de wedstrijd deden ongeveer 30 koppels mee.
Het weer was fantastisch, alleen vielen de vangsten tegen.

Afhankelijk van de handicap van onze vismaat konden we zelf bekijken of hij of zij in staat was om in te gooien of in te halen, de haken
te be-asen etc. Veel mensen vonden het alleen al prachtig om naast
je te zitten en toe te kijken hoe je ‘samen’ vis vangt. Het aas werd
gesponsord en aan het water werden we getrakteerd op een prima
lunch en koffie.
Na afloop, rond 13 uur, verzamelden we opnieuw in Café Kruiten
voor de prijsuitreiking en de verloting. Ruben wist met zijn vismaat
nog tweede te worden. Overigens was er voor alle deelnemers een
leuke prijs.
Het was prachtig om te zien hoe er genoten werd langs het water en
hoe trots men was op zijn of haar prijs. Al met al was het een zeer
geslaagde dag!
Ruben den Uil

Scheveningen 27 september
Tijdens de eerste wedstrijd van de tweede helft van de zeeviscompetitie waren de weergoden ons uitzonderlijk goed
gezind; zon, geen wind en een vlak zeetje.
Om stipt 8 uur voeren we de haven van Scheveningen uit en na een
korte vaartocht konden we beginnen met vissen. Het was meteen duidelijk dat het ‘rammelde’ van de schar. Op de hele boot werd goed vis
gevangen. De hoofdmoot bestond uit schar. Maar er werd ook een
enkele wijting, bot, schol en een poon gevangen.
Over het deelnemersaantal mochten we deze keer niet mopperen, al
was het maar goed dat een groepje trouwe en gezellige introducés ook
weer van de partij was.

Uitstekende catering

Met een drankje uit de kombuis en een uitstekende catering, verzorgd
door Andre, was het uitstekend toeven aan boord.
Dat er goed gevangen werd blijkt ook uit de uitslag:
Eerste werd Wim Heijnen met maar liefst dik 20 meter vis, op de voet
gevolgd door Ruben den Uil met 18m en 82 cm.
Jan Blokdijk had de smaak te pakken en werd derde met bijna 16
meter vis. Ook Den Uil sr. liet zich niet onbetuigd en was in een nek
aan nek race verwikkeld met Jan maar werd uiteindelijk vierde met
15m17. De constant presterende Dio Schneider sloot de top vijf met
ruim 13 meter.
Lijkt het u ook leuk om een keer mee te gaan met een gezellige dag
zeevissen, vanaf de kant of vanaf een boot? Neem dan contact op met
een van de commissieleden zout.
Ruben den Uil
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jeugdcommissie
Tweede koppelwedstrijd jeugd/familie bescheiden opkomst
Het was deze keer schrapen om de benodigde deelnemers aan
onze anders zo populaire koppelwedstrijd bij elkaar te krijgen.
Het zal wel liggen aan het feit dat onbekend onbemind maakt
en de scholen en sportclubs weer zijn gestart. Jammer want
het is altijd een razend gezellige gratis wedstrijd met prachtige hengelsportprijzen en bekers.

of 200 gram. Een heel kort buitje dreigde de prijsuitreiking aan de
waterkant nog te verstoren terwijl het de hele wedstrijd droog was.
Maar het kwam toch goed en iedereen ging tevreden met prijs en of
bekers huiswaarts.
Frans Hagens

Kaylee was al vroeg op pad gegaan om samen met Piet en Theo de
baan uit te zetten en de loting te verzorgen. Toen er om 8.00 uur
geloot kon worden, kon iedereen naar zijn/haar plaats en de visspullen in orde maken. Stoeltjes en plateaus neerzetten, hengels in orde
maken en elkaar instructies geven over de te volgen tactiek.
Bij het blazen op de toeter om 9.00 uur mocht iedereen zijn tuigje te
water laten om de vissen tot bijten te verleiden.
Er werd al direct door bijna iedereen kleine vis gevangen.
De dikke brasems lieten even op zich wachten en achteraf bleek dat er
ook maar een paar zijn gevangen. Wel heel veel kleinere vissen zoals
voorntjes, baarsjes en bleitjes.
Kaylee (onze dame met zilver op het WK 2015) en haar pupil Jill wisten de wedstrijd met 11 koppels overtuigend te winnen met 5170 gram
vis. Hiermee lieten ze vele heren vissers achter zich.
Wesley Binsbergen werd met zijn opa 2e met 4410 gram. Wimpie en
Keessie onze grote kinderen 3e (uiteraard buiten mededinging). Nee
hoor de echte 3e plek was voor Maurijn Dreuning met zijn moeder
met 3080 gram. De anderen hadden allemaal minder met steeds 100

Wisten jullie dat?
... Er bij de HVZ-Jeugd heel goed gevist wordt? De echte lezers van het
HVZ-blad en de facebook vrienden weten dat natuurlijk wel.

met ons mee is geweest op zomerkamp. Hij is samen met Kaylee vaak
aanwezig om je te helpen tijdens de jeugd zomeravondcompetitie.

... Er top vissers bij de HVZ jeugd zitten? Die meedoen aan de topcompetitie, het NK, EK en WK.

... Kaylee Kaylee Goedhard met het Nederlands dames team de 2e
plaats (zilver) op het Wereld Kampioenschap in België heeft behaald?

... De HVZ Jeugdvissers graag meedoen aan de zomeravond competitie, de koppelwedstrijden en het zomerkamp.?

... Kaylee en Jill Doves samen de jeugd/ouder koppelwedstrijd hebben gewonnen?

... De HVZ jeugdcommissie altijd aanwezig is voor goede begeleiding?

... Op 6 maart 2016 de HVZ hengelsportbeurs wordt gehouden waar
de jeugdcommissie ook aanwezig is?

... Er ook een jeugdvisser zo fanatiek is, dat hij daarvoor de afscheidsavond van de lagere school wil afzeggen? Speciaal om zijn plek in de
jeugd zomeravondcompetitie te verhogen.
... Chris Hagens (jeugdcommissielid) de zomeravond competitie van
de HVZ senioren heeft gewonnen op gewicht en zijn vader Frans Hagens (ook jeugdcommissielid) 2e is geworden in de HVZ 50 pluscompetitie?

... Er op 7 maart 2016 weer de jeugdcursus start waar Kaylee en Roel
ook helpen en hun geheimen verklappen?
Je kunt jezelf nu al opgeven via hvznet.nl
Dan weet je nu dat je om goed te leren vissen bij de HVZ jeugd moet
zijn!
					Frans Hagens

... Roel Reuvers Nederlands kampioen is geworden bij de senioren?
Roel de vriend is van Kaylee Goedhardt (jeugdcommissielid) en dat hij
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vis & vakantie
Meerval vissen in Frankrijk
Meervalvissen geeft een enorme kick. Ons adrenalinepeil
steeg tot ongekende hoogte tijdens een aanbeet en het drillen van een absoluut riviermonster. Door het extreme geweld
waren wij zwaar onder de indruk, de brute kracht van de “mystieke” Silurus Glanis zal ons altijd bij blijven.
De Europese meerval, Silures Glanis, is een enorm sterke vis. Als je
zijn kracht gevoeld hebt dan dwingt dat nederig respect af. Na de
vangst van zo’n riviermonster moet er echt even worden bijgekomen
van de heftige ervaring. Zo voelde ik mijn hartslag nog steeds in mijn
nek kloppen toen ik na het vrijlaten van mijn eerste gevangen meerval
met een bak koffie op mijn stoel zat mij af te vragen wat er zojuist was
gebeurd. Dat is iets om nooit meer te vergeten.

moet zonder dat je kans loopt dat de vis zich vast zwemt. De meerval
hengel staat verticaal in een stuk pijp welke we in de grond hebben
geslagen voorzien van een belletje aan de top van de hengel. Dan
zoeken we een geschikt punt aan de overkant, bijvoorbeeld een boom
op waterhoogte en knopen daar vliegertouw aan vast met aan het
eind een piepschuim bolletje met een wartel. Op deze manier vind
je je lijn makkelijk terug. Dan bevestigen we een meter (afhankelijk
van je gekozen plek ) 18/00 nylon breeklijn aan de wartel van onze
hoofdlijn welke we vervolgens monteren aan de wartel van vliegertouw. De hoofdlijn hangt nu net boven water en de andere kant van
de hoofdlijn hangt onderwater ongeveer een halve meter boven de

Voorbereiding

Het was zo ver. Voor de eerste keer op een meervaltrip naar zuidwest
Frankrijk. Met drie vismaten 10 dagen naar het karper en meerval
walhalla van Europa. Het voorwerk voor zo’n vakantie is gigantisch,
Je bent al een paar weken van tevoren bezig met voorbereiden. Maar
voorpret is ook pret en de voorbereidingen zijn niet vervelend om te
doen. De Ford Transit hing bijna op zijn assen nadat alles was ingeladen, echt niet normaal. Maar alles is nodig, niks blijft ongebruikt.

Voor meerval vissen is er zwaar en veel materiaal nodig. Er moest van
alles worden aangeschaft. Kevlar onderlijnen met een breekkracht van
100 kg, mega haken (waarvan je denkt dat die normaal gesproken
alleen gebruikt worden voor de kust van Florida), overdreven dikke
wartels, werkhandschoenen en een hele sterke hengels zijn voorbeelden. De rest van de bus werd gevuld met tenten, stoelen, een rib boot
met elektromotor, kookgerei, voedsel tot aan muggenspul en pleisters
toe. De reis duurde 8 uren maar ging voorspoedig op een flits van een
Belgische flitspaal na.
Door het vertrek om 23:00 uur hadden we niet veel last van verkeer en
met de nodige pit-stops kwamen we aan in de ochtend. De aankomst
gaf een heerlijk gevoel. De spanning is in de weken ervoor al aardig
opgebouwd en dan ben je er eindelijk.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om online een visvergunning te
kopen (http://www.cartedepeche.fr/) voor departementen in Frankrijk zodat er niet lokaal gezocht hoeft te worden naar vergunning verkopers. We hadden van tevoren al uitgezocht waar de nachtvisplekken waren en konden op deze manier direct naar de plek rijden. Ook
hadden we ons goed op de hoogte gesteld van de plaatselijke wet- en
regelgeving. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Aankomst

Na zo’n lange rit ben je moe, heel erg moe. Dus eerst even de stoelen
en de koffiekoker tevoorschijn gehaald en vers stokbrood opengesneden die we onderweg gescoord hadden. In alle rust van de ochtend
tuurden we tevreden over het prachtige vlakke water dromend over de
monsters die we zouden gaan vangen.
Dan begint het installeren; tent opzetten, boot opblazen, hengels uit
de foudraal en onderlijnen knopen.
In tegenstelling tot karper vissen waarbij de lijn over de bodem loopt,
vissen we met onze lijnen boven water.
Belangrijk is om eerst de bodem te onderzoeken op obstakels. Dit
doe je het makkelijkst door zelf het water in te gaan. Je kan ook een
lange stok gebruiken. Zo kan je precies bepalen waar je aas te water

bodem. Door middel van een kogellood aan de hoofdlijn houd je de
aasvis op de gewenste diepte.
Meerval zwemt hoofdzakelijk over de bodem en zal je aasvis zien hangen. Nu hoeft hij enkel zijn bek open te doen om de aasvis naar binnen te zuigen en dan zal het feest gaan beginnen. Het breeklijntje
knapt, je meerval hengel raakt bezeten door de duivel en je hoopt dat
de hengel niet breekt voordat je hem in je handen hebt.

Aas

De meerval is een roofvis bij uitstek. Alles wat beweegt zal hij grijpen.
Voorns, kikkers, baarzen, ratten, eendjes en ga zo maar door. Wij gebruikten hoofdzakelijk kopvoorn als aas. Tegenwoordig zijn er ook
kunst palingen te koop die bewegen en kronkelen als echte alen. Die
gaan we een volgende keer proberen want meerval is verzot op aal.
We vingen ook een kleine meerval aan een robin red mini pop-up.
Meervallen zijn echte opportunisten, dus experimenteer er maar lekker op los.

Het vangen

De krachtexplosie die je voelt nadat je contact hebt gemaakt met de
vis is onevenaarbaar op zoet Europees water. Je hebt werkelijk niks
in te brengen. Je slip doet het eerste werk voor je. Je kan alleen maar
hopen dat de vis zich niet vast zwemt of dat je lijn breekt. Het kopschudden van de meerval veroorzaakt pijnlijke polsen. Echter duurt
de krachtexplosie niet heel lang en kan je al snel lijn winnen. Op
eigen kantje is het oppassen geblazen. Vooral voor degene die de vis
gaat landen. Zorg ervoor dat de driller, de vis en degene die de vis gaat
landen niet op één lijn staan. Stel dat de haak losschiet dan zal door
de enorme druk de haak richting de lander of driller schieten met
alle gevolgen van dien. Zorg dat de vis eerst goed moe is gestreden en
wees ten alle tijden waakzaam. De lander kan het beste handschoenen
gebruiken, bij de bouwmarkt te koop voor een habbekrats.
nieuws
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vis & vakantie (vervolg)
Hij pakt met 2 handen met de duimen naar onder de onderlip van de
meerval en trekt het monster op de kant. De kaken van een meerval
bestaan uit platen met naar zijn keel gerichte puntjes. Dit lijkt erg op
schuurpapier. Zonder handschoenen aan zal je jezelf verwonden en
deze wonden genezen slecht.
Zorg dat je een (afdek) zeil klaar hebt liggen waar de meerval geen
beschadigingen kan oplopen. Gewoon in het gras kan ook maar controleer eerst de grond op stenen en uitsteeksels. Zorg ook voor een
emmer water om het monster nat te houden. Een lange punttang is
zeker geen overbodige luxe. Door gulzigheid kan de haak wel een keer
wat dieper in zijn keel zitten. Dat is de reden waarom wij liever geen
dreggen gebruiken.
Ondanks dat de meerval een tijdje op het droge kan overleven, zorgden wij ervoor dat de vis snel weer terug zijn natuurlijke omgeving in
kon. Iedereen heeft z’n eigen taak, vis landen en nat houden, de vanger de vis optillen voor de foto en de ander maakt foto’s en filmpjes.
Daarna is het van belang bij het terug zetten dat je de vis eerst even
op kracht laat komen.
Het allermooist is om zelf ook het water in te gaan. Dat levert prachtige foto’s op. Tijdens het vrij laten houd je de vis even vast en laat water
door zijn kieuwen stromen. De meerval zal zelf aangeven wanneer hij
op kracht is en zal hij je met een nat hoofd achterlaten als hij met een
krachtige slag met zijn staart zijn vrijheid tegemoet zwemt.

lijke verse stock du pains. En op de helft van de vakantie hebben we
een keer de accu opgeladen bij een plaatselijke garage.
Op korte afstand lag een enorme Carrefour supermarkt waar we zaken
konden halen die we niet mee hadden genomen. Aan te raden is je
voedsel hermetisch afgesloten te houden voor ratten. Ze zullen urineren op je eten zonder dat je er erg in hebt en je zal er doodziek van
worden. Einde vakantie!
Het weer was prima geweest op een paar hoosbuien na. In de tien dagen dat we hadden gevist, wisten we 15 meervallen te landen waarvan
de grootste 1.87 meter was. Ook hadden we enorm veel lossers. Dat
kwam waarschijnlijk door het gebruik van een enkele haak in plaats

Regels

Het is ten zeerste aan te raden om je aan de regels te houden. In Frankrijk is men niet zo makkelijk als het om visserij gaat en de controles
zijn er zeer streng. Zonder pardon worden al je spullen in beslag genomen bij (zware) overtredingen. Je kan zelfs je auto kwijtraken als je
het te bont maakt. Zie je spullen dan maar weer eens terug te krijgen
en je kan je werkgever gaan bellen dat je iets langer op vakantie blijft
dan afgesproken... 500 euro boete per overtreding is niks en je kan het
direct aftikken om je spullen terug te krijgen.
Zorg dat je thuis je onderzoek doet en op de hoogte bent van de plaatselijke regelgeving. Ook gezien het feit dat de mensen in Frankrijk
nauwelijks Engels (willen) spreken. Je zal daar als niet Frans sprekende
visser niet snel wegwijs worden in regeltjesland.
Wij werden in het holst van de nacht “overvallen” door Franse controleurs. Uit het niets staan er 3 tot 4 man op je stek (in dit geval een
niet-nachtviszone ) de kant af te speuren met zaklampen of er hengels
met aas in het water liggen. We schrokken ons wild. Ben je stiekem
aan het vissen in de nacht en je ziet ze tijdig aankomen is de enige
oplossing je hengel te water gooien. Het is het allemaal niet waard!
Houd je je aan de regels dan zullen ze uiterst vriendelijk tegen je zijn.
Ze geven je een hand met een lach en wensen je alle succes van de
wereld toe. Als ze overdag komen, geef ze eens een kop koffie, dat is
een leuke ervaring, Doormiddel van handgebaren kan je ze vertellen
hoe (overdreven) groot de meerval was die je ving.

Tips

Het systeem waarmee wij visten, is alleen geschikt voor wateren waar
geen boten komen. Iemand dient ten alle tijden zicht op de hengels
te hebben. Bij ons kwam er eens in de drie dagen een piratenschip
voorbij die voldoende geluid maakte om op tijd de hengels binnen te
halen. Je kan je een voorstelling maken wat er gebeurt als er een speedboot voorbij komt razen…al houden ze zich in Frankrijk wel aardig
aan de regels. Zo zaten we dan 10 dagen aan het water. Voor een visser
is dat een droomvakantie.
Om de dag ging een van ons naar de Boulangerie voor een paar heer-
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van een dreg. Maar liever wat meer lossers dan vissen met beschadigde
bekken. Met een gemiddelde van 3 aanbeten per dag hoefden we ons
geen moment te vervelen.
De aanbeten waren meer overdag dan in de nacht wat ook wel erg
prettig is qua nachtrust. Een pro actieve werkwijze levert in de regel
meer vis op, dus een aantal uur geen leven? Ga kijken bij je aas. Hangt
alles nog goed? Heb je er geen vertrouwen in? Weer opnieuw je lijn
uitvaren! Ook wisten we een aantal karpers te vangen, dit keer een
leuke bijvangst.
We hebben het ontzettend naar ons zin gehad en zijn al weer onze volgende reis aan het plannen. Wie weet dat ik u zo enthousiast gemaakt
dat u zelf nu ook een meerval wilt gaan vangen.
Dat kan nu ook in Nederland! Bedenk echter wel, als u een brasem
al een slijmjurk vindt….een meerval slijmt nog erger en is zo glad als
een aal…
Melvin

WK dames zoet 2015
Nederlandse ploeg pakt zilver en individueel goud voor Anja!
Onlangs werd het 22ste wereldkampioenschap zoetwatervissen voor dames gehouden in België aan het kanaal CharleroiBrussel. Voorafgaand aan dit wereldkampioenschap hebben
wij als ploeg meerdere malen getraind aan dit water. Dat het
een mooie maar o zo moeilijke en technische visserij ging worden, was al heel snel duidelijk.
We hebben verschillende keren op zaterdag en/of zondag getraind
in aanloop naar het WK. We hebben juist voor deze dagen gekozen,
omdat ook op die dagen het WK gehouden werd. Doordeweeks is er
namelijk erg veel scheepvaart en kan dit er zelfs voor zorgen dat je met
lichte vlagdobbers aan de gang moet om de dobber enigszins netjes
door het water te sturen. Tijdens deze trainingsdagen kwam naar voren dat het een echte voornvisserij zou worden met de vaste hengel.
Kleine haakjes maat 20 en 22, dunne elastieken en lichte dobbertjes
van 0,5 gram. Ook toevoegingen door het voer zoals hennep, millet
en duivenmest mochten niet ontbreken. Met deze voorkennis gingen
wij dan ook de trainingsweek in.

Trainingsweek

Tijdens een trainingsweek zit je in vijf verschillende boxen. Elke dag
heb je een nieuwe box en op deze manier kun je trainen op het gehele
parcours. Dat wij het als land goed deden was al vrij snel duidelijk.
England stond namelijk iedere dag achter ons te kijken, maar ook
andere toplanden waren niet weg te slaan. Dit gaf ons als team het
gevoel dat we goed bezig waren, maar er komt veel meer bij kijken
dan alleen dat gevoel.
Het parcours was niet geheel aaneengesloten, dit kwam door een
muur midden in het parcours. Dit gaf te weinig ruimte in de vakken
voor de vissers en ook geen enkele bezoeker/coach kon meer langslopen. Dit betekende dat de vakken A en B en de vakken C, D en E
aan elkaar vast zaten. Er bestonden dus 4 kop/staart plekken op één
wedstrijddag. De eerste wedstrijddag was de loting voor ons niet helemaal gunstig uitgevallen. In vak B hadden we liever een hoog nummer
gehad, tegen de staart aan en in vak C liever een laag nummer. Helaas
vielen beide vakken tegenovergesteld uit en moesten Ingeborg en ik
ons uiterste best doen het beste ervan te maken. Ik zelf zat op B6 en
tot nummer elf stond ik vierde in mijn vak. Helaas werd ik uiteindelijke tiende. Ingeborg eindigde als zesde. Anja ging op A10 als een speer
en nam de vakwinst in beslag. In vak D zat Natasja, ook zij had een
zware loting en pakte 9 punten. Op E15 zat Floor, twee van de staart

en pakte keurig een derde plek in haar sector. In totaal hadden we de
eerste wedstrijddag 29 punten, dit was goed voor een vierde plek. We
hadden nog alle mogelijkheden om te stijgen in het klassement.
De tweede wedstrijddag viel de loting erg goed uit. Anja mocht in
mijn vak plaatsnemen op B17, de staart plek. De kans dat ze wereldkampioen ging worden op dat nummer was groot, maar ze moest
het eerst waar maken. Anja leverde op deze stek een prestatie van
ongekende hoogte en het hele team is dan ook ontzettend trots dat ze
wereldkampioen is geworden. Ik heb verschillende keren meegemaakt
dat Anja ontzettend dichtbij was, maar steeds door de zure appel heen
moest bijten.
Dit keer klopte alles en het is haar dan ook van harte gegund! Ik zelf
mocht plaatsnemen op C3. Ik zat heerlijk in de wedstrijd en was continu aan het vechten binnen in de top vijf. Het laatste uur kreeg ik de
dikke voorns aan de praat door veel rode maden/pinken te cuppen.
Dit waren 60 heerlijke minuten en zorgde ervoor dat ik derde werd
in mijn vak. Ingeborg pakte ook een keurige derde plek in haar vak.
Floor en Natasja zaten vandaag wat minder gunstig, maar hebben alles
gegeven om zo min mogelijk punten te pakken. We pakten die dag
totaal 26 punten. Dit bleek goed genoeg voor een zilveren medaille!
We hebben met zijn alle gevochten om van plek 4 naar de tweede
plaats te stijgen. Frankrijk stak met kop en schouders boven ons uit en
heeft dan ook dik verdiend de titel op hun naam geschreven.
Al met al een heerlijk WK om naar terug te kijken!
Kaylee Goedhardt
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vis & vakantie

IJsvissen in de Noorse bergmeren
Voor de unieke beleving van het ijsvissen moet je naar Noorwegen. Waar in Nederland in de winter slechts een dun laagje
ijs op de wateren vriest, hebben we hier in Noorwegen een
scala van mogelijkheden om te vissen op de bevroren meren.
Nu denk je, dat is veel te koud daar in Noorwegen. Ondanks dat het
hier koud kan zijn, is de gevoelstemperatuur altijd veel behaaglijker
dan in Nederland. In Nederland heerst een zeeklimaat waardoor er
altijd sprake is van ’waterkou’. Bij ons in het nationale park Rondane heerst een landklimaat. Noorwegen is een enorm groot land
met slechts een relatief klein gebied waar dit landklimaat heerst. Beschermd door de omringende bergen zit je in Rondane in de luwte
met aangename wintertemperaturen.
Het landklimaat betekent droge lucht en vaak ziet men de prachtige
unieke blauwe luchten die men alleen in Scandinavië treft, de ’blåtime’. Niet voor niets gaan Noren er ’s winters graag op uit en zijn
dan ook zeer bedreven in de wintersporten zoals langlaufen en skiën.

IJsvissen (ispilking)

Wat heb je nodig? Een ijsboor, een kort hengeltje, een stoeltje en warme kleding. Je boort een gat (of meerdere gaten) in het ijs. Als aas gebruik je maden of wormen (te koop bij de sportwinkel). Het beste is
om op verschillende dieptes te vissen. De forel (ørret) en baars (abbor)
zoeken de ’warmere dieptes’ op terwijl de zalmforel (røya) het liefst in
de koudere lagen vertoeft.
De zalmforel is een prachtige vis, welke lastig te vangen is. Kortom
een uitdaging voor de echte visser. Als aas kun je voor deze zalmforel
ook mais uit blik gebruiken. Dit is overal te koop en kost weinig.
Wanneer je een tijdje niets vangt bij het gat, blijf dan niet wachten.
Boor een nieuw gat en probeer het opnieuw. Ook is het van belang
om af en toe te bewegen. Loop een rondje en geniet van de prachtige
natuur.

Andere activiteiten

Uiteraard zijn de mogelijkheden om de natuur in te gaan onbegrensd.
Je kunt een tocht maken met de hondenslede of gaan langlaufen op
de 120 kilometer lange loipes. Een wandeltocht met sneeuwschoenen
is ook altijd leuk. ’s Avonds genieten van de open haard in het hotel
onder het genot van een authentiek Noors gerecht maakt de dag helemaal compleet.
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Hotel

Het hotel Rondablikk is echt een aanrader. Een mooi hotel zonder
echt duur te zijn. Zelf woon ik al 10 jaar in Noorwegen, maar een
hotel met deze faciliteiten heb ik nog niet eerder gezien.
Het ligt letterlijk op de hoogvlakte naast het meer en heeft een prachtig uitzicht. Goede bedden, een echt goed restaurant (ik heb daar
zelf gegeten), mooi zwembad en sauna. De chef-kok is zelf een echte
sportvisser.
Er is een nederlandstalige website www.rondablikk.no (klik op de NL
vlag) met alle informatie en boekingsmogelijkheden.

Wil je een weekje echt naar een heel andere wereld? Dan is ijsvissen en
het verblijf in het Rondablikk hotel een heerlijk alternatief.
We heten je van harte welkom op Kvamsfjellet in het Rondablikk hotel.

Goede vangst (skitt fiske!)
Ed La Pierre

NK Baars 2015
13 september werd de plaatsingswedstrijd gehouden voor het NK
Baarsvissen. Deze werd gehouden in Edam. Lekker weer een hoop
deelnemers: 46 mannen en 1 vrouw. 5 x 20 minuten werd er gestreden om een plaatsje voor het Officiële Nederlands Kampioenschap.
5 HVZ-ers hadden zich ingeschreven. Er werd in gevarieerd water gevist, ondiep en dik water diepwater en ondiep en heel helder water.
De vangsten waren redelijk met een gemiddelde van 16,4 baarzen per
persoon, totaal 771 baarzen. Van de 5 wisten zich er 3 te plaatsen.
De beste van iedereen was Arjen Sanders van HSV Ringdijk hij ving er
47 stuks, met een rack van 23 stuks. Tim Mandjes was de beste van de
HVZ-ers en werd 8e met 26 stuks, Kees Mandjes ving er 20, Hennie de
Boer 20 stuks, Frans Hogeterp 6 en Dirk van den Bosch had er ook 6.
Zij wisten zich niet te plaatsen.

totaal 3624 baarzen.
Beste en Nederlands Kampioen werd Nico van der Stoop van ’t Voorntje met 109 stuks, 2e Erik Maes ook van ’t Voorntje met 102 stuks.
Beste HVZ-er werd deze ochtend Hennie de Boer met 63 stuks en
kreeg een 25e plaats, Tim Mandjes ving er 53 en werd 30e.
Kees Mandjes ving er 40 en werd 48e.
Er moest hard gewerkt worden om de stekken visklaar te krijgen, riethaken, worstelen door het riet, baarzen die eraf vielen na aanraking
van het riet of gewoon weer op de kant in het water sprongen.
De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan en kan terugzien op een
goede wedstrijd met een perfecte winnaar.
Volgend jaar mag de HVZ het NK organiseren kijken of wij ook zoveel
baarzen op de kant kunnen krijgen.
					Kees Mandjes

3 oktober
Op 3 oktober werd het NK gehouden in de Mijzenpolder bij Ursem.
Mooi water maar het riet was dik en soms heel erg hoog. Er hadden
zich 62 mannen geplaatst en zij vingen en gemiddeld 50,03 baarzen,
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DE VOLKSKRANT

BEESTJE VAN DE WEEK

De snoek
Sommige zijn ronduit chagrijnig, weet visonderzoeker Arthur
de Bruin. Ze zijn ook kannibalistisch en bijten soms een visser
in zijn hand. Maar verder probeert de snoek vooral te overleven.
Door Caspar Janssen Foto Jelger Herder

‘H

oe hij jaagt. Hij ligt doorgaans
in een hinderlaag, tussen de
vegetatie, helemaal stil, je ziet
alleen die achterste staartvin
een beetje heen weer wiebelen. Er komt,
bijvoorbeeld, een school bittervoorns
voorbij en de snoek denkt: die kan ik aanvallen. Je ziet hem loeren, focussen, met
die grote ogen, het lichaam kromt langzaam, die staart buigt een beetje naar zijn
kop toe, hij ligt in een boog. En dan,
opeens, de lancering, het lijkt een
katapult, zo ongelooflijk snel gaat het. Ik
heb er ooit een filmpje van opgenomen en
ik schrok ervan, een pijl die door het water
heen knalt, een fractie van een seconde en
die prooi zit tussen die scherpe tanden.
‘Waterwolf, zoetwaterhaai, onverzadigbaar. Sla de oude literatuur erop na en je
komt dit soort termen tegen. En het is
waar: hij is een toppredator. Kleinere
snoeken worden weleens gepakt door een
aalscholver of een reiger, maar een snoek
van een meter heeft weinig te vrezen,
hooguit van een otter of een zeearend.

‘IKKOMZEVAAK tegen onder water. Het is
soms imponerend, zo’n enorme snoek. Die
grote bek vol scherpe tanden, die grote,
heldere ogen die je aankijken. Zo’n snoek
bouwt een karakter op in de loop van zijn
leven en sommige zijn ronduit chagrijnig.
Dan ligt-ie daar, op zijn plek, en kijkt hij je
aan met een blik die zegt: wat moet je? Niet
dat hij je aanvalt, maar de uitstraling is: ik
ben de koning van de plas.
‘De snoek is vermoedelijk de bekendste
vis van Nederland. Hij komt voor in bijna
alle wateren. Hij voelt zich thuis in helder
water, dus is hij vaak te zien vanaf de
waterkant. Hij is de meest herkenbare
zoetwatervis, omdat hij toppredator is, en
vanwege zijn uiterlijk. Die grote bek met
honderden tanden, die vinnen die heel
erg naar achteren zijn gericht.
‘Bij hengelsporters is de snoek populair
omdat hij zo groot is, en omdat er zo veel
48
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kracht in zit. Je weet het meteen als je een
snoek aan de lijn hebt, het is een enorme
klap. Dan speelt de adrenaline wel op. Als
jongetje heb ik dat wel meegemaakt. Die
snoek wil niet worden gevangen, dus hij
knalt alle kanten op. Dat is echt spektakel.
‘Vroeger werd de snoek veel gegeten,
het was echt volksvoedsel, er werden vaak
visballetjes van gemaakt. Echt lekker vind
ik het niet, er zit toch een beetje een
modderige zoetwatersmaak aan.

‘ALS JE NU JE HOOFD onder water steekt, dan
zie je in vrijwel iedere Nederlandse sloot
jonge snoekjes. Ze zijn in april geboren en
nu een paar centimeter groot. Ze zijn zich
aan het volproppen met alles wat voor
hun neus komt. En ze concurreren met
elkaar, ze groeien heel snel. Hoe snel, dat
ligt eraan hoe snel ze goed leren jagen. Dat
is belangrijk, want een snoekje van 8 centimeter werkt ook gerust een snoekje van
3 centimeter naar binnen. Snoeken zijn
kannibalistisch. Vandaar dat ook eerstejaarssnoeken van 20 centimeter zich in de
oevervegetatie schuil houden. Ik heb wel
snoeken van een meter gezien waar de
staart van een andere, kleinere snoek uitstak. Pas als ze een centimeter of 70 zijn,
zie je ze ook meer in open water.
‘De mannetjes zoeken in het vroege
voorjaar, als het water wat warmer wordt
en de waterplanten zich ontwikkelen, de
ondiepe oeverzones op. Op een gegeven
moment komen ook de vrouwtjes, die vol
met kuit zitten, naar de paaiplekken.
Vanaf dat moment wordt zo’n vrouwtje
vergezeld door meerdere mannetjes. Ze
porren haar een beetje, ze duwen in de
flanken, om haar te stimuleren eitjes af te
zetten. Een mooi gezicht, zo’n grote vrouwelijke snoek met een paar kleinere mannetjes die haar geen moment uit het oog
verliezen. Het is uitwendige bevruchting,
maar er gaat een heel tafereel aan vooraf
waarbij er wel fysiek contact is.
‘In de paaitijd lijken snoeken iets tole-

ranter. Zo’n vrouwtje kan een meter zijn,
en zo’n mannetje is misschien 40 centimeter. Buiten de voortplantingstijd zou ze
zo’n mannetje zomaar kunnen opeten.
Nu is alles gericht op voortplanting. Het
vrouwtje legt overal in de ondiepe oeverzone wolken met eitjes, ongeveer 20 duizend per kilo lichaamsgewicht, soms
meer dan 100 duizend eitjes in totaal. Die
mannetjes stoten dan direct hun hom
erover uit. Het overgrote deel van die
eitjes is voedsel voor andere vissen of
beschimmelt. Misschien 0,2 procent
wordt uiteindelijk een jong snoekje.

‘IN DE JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG ging het
slechter met de snoek, en met veel andere
vissoorten. Het water was vervuild en
troebel, er zat veel fosfaat in, er was veel
algenbloei. De snoek jaagt vooral op zicht,
dus troebel water is ongunstig voor hem.
Het water is tegenwoordig weer helder. Te
helder, vinden sommigen, vooral hengelsporters. Exotische mosselen filteren
bijvoorbeeld, in het IJsselmeer, het water
een paar keer per dag. Ze halen veel voedingsstoffen uit het water. Dat zal zeker
een effect hebben op de visstand.
‘De snoek redt zich wel. Het is een opportunist die zich zowat overal thuis
voelt. Een brute opportunist, wordt ook
wel gezegd. Op internet staan filmpjes
waarop snoeken eendjes pakken. Er wordt
ook weleens een visser in zijn hand gebeten, als hij net een voorntje onder water
wil haken. Dan denkt zo’n snoek: dat
voorntje is voor mij.
‘In de regel zijn de verhalen overdreven.
De snoek doet net als andere vissen toch
vooral zijn best om te overleven en zo veel
mogelijk vis op te eten.’
Arthur de Bruin (32) is visonderzoeker
bij RAVON (Reptielen Amﬁbieën Vissen
Onderzoek Nederland). Daarnaast is hij
onderwaterﬁlmer en fotograaf voor
blikonderwater.nl.

SIR EDMUND / 30 MEI 2015

DE SNOEK

DE SNOEK
(Esox lucius)
Familie Vissen
Verspreiding Het
gehele noordelijk halfrond, waar geen tropisch of subtropisch
klimaat heerst. In heel
Europa, met uitzondering van Griekenland
en Albanië.
Leefgebied Heldere,
stilstaande tot langzaam stromende
wateren met veel
oever- en onderwaterplanten. Voor jonge
snoekjes is beschutting van watervegetatie van levensbelang.
Paaitijd Februari –
mei. Paaigebieden
zijn ondiepe oevers en
soms ondergelopen
weilanden. Soms is er
sprake van paaimigratie.
Voedsel Snoeken tot
10 centimeter eten
plankton, watervlooien, larfjes.
Daarna eten ze hoofdzakelijk vis, maar soms
ook amﬁbieën, jonge
vogels en kleine zoogdieren.

‘Hij kijkt je aan met een blik die zegt: wat moet je?’
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HVZ zoekt nieuwe voorzitter
‘Hij kijkt je aan met een blik die zegt: wat moet je?’

Hengelsportvereniging Zaanstreek met circa 5000 leden zoekt per
medio 2016, wegens het afreden van de huidige voorzitter, een nieuwe 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 maandelijks de vergaderingen leidt 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 signaleert en tracht bij geschillen oplossingen aan te dragen

- Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlingen vervanging
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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 vereniging aan te sturen
- Affiniteit met de hengelsport
Reacties graag richten aan het Bestuur van de 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
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visdag bestuur
Jaarlijkse visdag
Op 1 september was het weer zover; bestuur en ereleden gingen de strijd aan wie het meeste zou vangen die dag.
Hadden wij de afgelopen 2 jaar prachtig zomers weer, nu begon de dag grauw, wat gespatter, en later trok de wind ook
nog wat aan.

dat 10 vissers meer dan 10 meter vis hadden gevangen.
Zelfs Kees en Willem, die samen in één boot zaten, hadden meer dan
10 mtr. vis.
Er was ook een wisselbeker voor de grootste vis. Willem Metselaar had
lang de beste papieren met een Brasem van 57 cm.

Het Zwet in Wormer biedt echter voor iedere visser wel een beschutte
plek zonder ver te moeten roeien. Ook was er de mogelijkheid, voor
de niet roeiers, om een plekje aan de kant te zoeken.
Om 16.00 uur was het einde wedstrijd en werden de briefjes ingeleverd met de vangst van de dag.

Maar wat later wist Hans Beltman een Brasem te vangen, die precies
één centimeter groter was!
Al met al was het weer een geslaagde visdag en werden alweer plannen
gesmeed om volgend jaar Willem te verslaan!

Uitslag

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de uitslag bekend
gemaakt.
Evenals vorig jaar was Willem de Vries veruit de beste met maar liefst
22.17 mtr. Tweede werd Hans Beltman met 17.96 mtr.
Henk op den Akker werd met 14.29 mtr. derde.
Dat het Zwet zich van zijn beste kant liet zien, bleek wel uit het feit

mijn vangst
Onlangs werd deze snoek (85 cm) gevangen in de wijk Westerwatering in Zaandam nabij het winkelcentrum door vismaat John de
Bruin uit Assendelft. Deze snoek zag er niet bepaald ‘fris’ uit met die
vette bult op z’n oog, Wij vroegen ons af wat zou dit zijn. Misschien
dat er iemand bij de vis en waterstandcommissie van de HVZ een
ziekteherkenning kan doen, of dat er in het verleden wel meer van
dit soort afwijkingen bij snoeken kenbaar zijn? De snoek pakte een
dode voorn als aas, dus de etenslust daar zat het wel goed mee.
				Ernst Kabel
				Medevisser en fotograaf
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Willem Spijkerman

nieuwe leden

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam

woonplaats

D.van Es
Zaandam
J.de Jong
Koog a/d Zaan
D.Mulder
Amsterdam
F.Meijer
Zaandam
J.Bungert
Zaandijk
M.Plaggenborg
Koog a/d Zaan
M.Moriconi
Zaandam
F.Griese
Zaandam
D.Steding
Zaandam
P.W.Moestaelja
Koog a/d Zaan
D.K.Karabogius
Zaandam
P.Keijzer
Wormer
R.M. de Hosson
Zaandam
D.Driehuizen
Zandvoort
D.de Hosson
Koog a/d Zaan
B.Sint
Zaandam
J.Tolsma
Koog a/d Zaan
S.van Dam
Monnickendam
T.Jubitana
Zaandam
M.Jubitana
Zaandam
H.Russchen
Wormerveer
T.Veen
Wormerveer
B.Bak
Wormerveer
F.van Galen
Zaandam
L.van Galen
Zaandam
K.van den Braber Heerhugowaard
D.van der Weij
Zaandam
T.Haarlem
Koog a/d Zaan
S.Din
Harlingen
Y.Siepkes
Velserbroek
T.van Roemburg
Zaandam
S.Clasener
Amsterdam
B.Warellu
Hagenbach-Duitsl.
A.Koffa
Worth-Duitsl.
M.Soballa
Badem Badem-Duits
R.Beets
Wormer
R.P.de Vreng
Koog a/d Zaan
M.Rosenbaum
Zaandijk
J.Rosenbaum
Zaandijk
A.Hollingsworth
Zaandam
B.Kunst
Krommenie
A.van der Horst-Visser
Zaandam
T. Tuijn
Zaandam
O.de Kraaij
Zaandam
S.Daams
Koog a/d Zaan
M.I.Meizel
Zaandam
C.Guluu
Zaandam
E.Akyvz
Zaandam
J.S.Weemhof
Koog a/d Zaan
J.van Rijs
Wormerveer
H.Burgemeester
Wormer
M.R.R. de Gooijer
Krommenie
C.J.Rijks
Zaandam
J.Veenema
Zaandam
R.Dolsma
Assendelft
R.Dolsma jr.
Assendelft
A.Plessius
Zaandam
I.Z.Conzalez
Zaandam
S.Kronenberg
Zaandam
N.Dimitrov
Oost Graftdijk
P.Kerkhoven
Zaandam
J.Hakker
Zaandijk
A.Ludwig
Den Ilp
N.Baars
Zaandam
K.Tieman
Wormerveer
J.Peek
Jisp
M.S.Scaby
Zaandam
D.Brouwer
Koog a/d Zaan
G.Hendriks
Zaandam
S.Hofman
Wormerveer

naam

woonplaats

naam

G.Koc
M.Petkov
N.F.van der Klis
R.Tjeerds
D.Kwak
R.J.M.v.d.Benej
M.Prins
M.R.Makowski
S.P.Garrett
D.van de Boer

Zaandam
Oost Graftdijk
Wormerveer
Krommenie
Wormerveer
Zaandam
Assendelft
Uitgeest
Assendelft
Wormerveer

J.Duinmeijer
T.Rijs
M.Koelewijn
H.Bakker
P.Kusten
D.Wolfrat
F.Komjathi
B.Sombroek
R.J.Korringa
N.van der Toorn
A.Bucher
T.P.Hijne
K.Stam
D.Bunink
E.Yildirim
R.Thile
C.Prudente
S.Tijhuis
M.Spiegelenburg
F.R.Ponit
H.P.W.van Hout
J.C.A. Toeset
G.L.P.Houterman
R.de Winter
D.Schoone
J.Willems
F.Melk
S.Bury
M.Obsadnuy
P.C.H.Bos
G.van der Velde
J.Ruszniak
M.J.Jakobs
R.Koeman
G.A.Bus
R.E.Keijser
V.Kooij
M.Roest
F.Dolleman
P.Bilski
D.Stevens
H.M.Burger
A.Kuzionko
D.van der Velden
J.W.Verkade
M.Oudejans
A.ten Hoope
A.Figlon
J.T.Duiker
M.Zonneveld
I.Olfers
R.A.Van Santen
N.Pauwels
D.Mulderij
R.Dekker
H.Nieuwpoort
P.Willemse
K.Hiemstra
H.V.Schaap
L.A.Luschen
D.Eder
M.van der Hort
H.Jansen
L.Meijer
C.Pieters
D.J.A.Warnaar
J.D.van de Berg
G.Ciccarelli
R.Moller
B.van der Meulen

B.Kruse
K.Wisniewski
J.W.B.Schipper
F.J.Schermer
M.C.Korver
S.Zeedijk
B.Koopman
J.Sman
W.G.A.Kempers
C.Schilder
R.Derksen
S.Derksen
N.W.P.Rutjes
P.Braspenning
M.V.Wattimena
Z.Zaporowski
M.S.L.Wolters
R.L.S.Wolters
R.Barcha
J.B.Stompee
D.Kokkelkoren
R.Dijkstra
S.van Beek
V.Melendro
N.D.J.Delwel
M.A.Velasco Diaz
M.N.N.Steenmeijer
A.van der Meulen
E.Asselman
A.Berghouwer
J.Groot
F.Kerkhoven
K.Marbus
J.C.Roos
B.J.van der Horst
T.Reinders
R.de Wit
R.Neeft
D.Stevens
Y.Beuzekom
J.van den Berg
J.Voortman
G.D.Butnariu
M.Dergent
R.Wals
C.Heinis
T.V.Heinis
N.van Asten
R.Daldabon
L.R.Bosma
M.D.Dzirba
H.Hooijschuur
I.Garcia Hooreman
J.Overdijk
M.Gawehn
H.Zaal
C.van Beusekom
J.Strunk
J.Hoff
J.Louhenapessy

Zaandam
Zaandam
Westzaan
Zaandam
Krommenie
Oostzaan
Assendelft
Westzaan
Zaandam
Wormer
Amsterdam
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Ijmuiden
Assendelft
Zaandam
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zwijndrecht
Wormer
Ijmuiden
Amsterdam
Zaandam
Westzaan
Westzaan
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Medemblik
Koog a/d Zaan
Zaandam

woonplaats naam
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandam
Amsterdam
Krommenie
Zaandam
Nieuwegein
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Assendelft
Zwolle
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Krommenie
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Wijdewormer
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Amstelveen
Zaandam
Wormerveer
Amsterdam
Westzaan
Krommenie
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Westknollendam
Koog a/d Zaan
Heidelberg-Duitsl.
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Wormerveer

G. van Effrink
R.Lijnraat
R.G.van Bommel
A.S.Suszek
W.Pacheco Radevan
L.Lans
S.J.Stomphorst
N.Bolhaar
R.Nijntjes
J.D.Kwak
L.Brouwer
J.van Zaane
D.Korver
Z.J.Schouten
T.Teer
C.A.Janse
J.S.Spit
T.K.Cheung
D.Ronitz
M.P.A.Szabo
D.E.L.Soesman
T.van Bakel
A.T.van Grinsven
D.S.Wielenga
S.M.van Grinsven
J.S.Krijt
A.Lingers-de Kant
J.Zuyderduin
P.Dekker
J.Overbeek
T.Hagedoorn
P.Viersma
K.Urban
C.Erb
M.Murg
G.Kelder
J.Zwaan
J.van der Let
C.Spaander
M.P.Sman
M.Bakker
R.P.Kornet
R.C.van der Ham
D.Mulder
R.Vermeulen
M.Gawel
E.Steinbruckner
C.R.Bertelkamp
S.de Leeuw
R.Boetehoff
O.E.Hijne
P.A.Tarowski
V.D.Schaft
R.L.Vermeulen
J.Kettenes
D.van Egdom
W.Donker
P.F.Pereira Antonio
E.R.Hollingsworth
R.Offenberg
D.F.Hollingsworth
D.van Ingen
V.Kruizenga
H.Kroeze
J.Rison
K.de Heek
S.van der Meer
P.Gaal
E.Haak
A.Veenstra

nieuws

woonplaats
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Wormer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Westzaan
Marrum
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Purmerend
Aalsmeer
Zaandijk
Zaandam
Zaandijk
Krommenie
Oostzaan
Heemskerk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Westzaan
Assendelft
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Wormer
Oostzaan
Wormer
Zaandijk
Uitgeest
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Duivendrecht
Zaandam
Wormer
Zaandam
Purmerend
Wormerveer
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
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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
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