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van de voorzitter

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

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

Advertenties
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Anton van Daal
commissieleden

© Overname van artikelen, foto’s en illu-
straties is niet toegestaan zonder schrif-
telijke toestemming.

van de penningmeester agenda
HVZ hengelsportbeurs
6 maart

Jeugdcommissie
7 maart start jeugdcursus. Zie voor alle data 
p. 6
11 mei start zomeravondcompetitie Gouw/
Zuidervaart. Zie de website
28 mei en 17 september, koppelwedstrijd 
jeugd/familie
21 t/m 24 augustus zomerkamp

Senioren 50 plus
15 april eerste wedstrijd De Gouw/Zuider-
vaart. Zie hvznet.nl voor alle data

Senioren dinsdagavond
Eerste wedstrijd 10 mei, Zuidervaart-Gouw. 
Zie de website

Klaverjas
15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 
maart, 8 en 22 april

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Bijzonder jaar
Allereerst wil ik u een goed en gezond 
2016 wensen met vele strakke lijnen, dat 
kan nog net.
 
Het jaar 2015 is voor de HVZ een bewogen 
jaar geweest. Denk alleen maar aan de nood-
zakelijke verhuizing door de komst van AZ 
naar ons sportpark.
Het ledenbestand is stabiel gebleven, zo rond 
de 5000 leden.

75e verjaardag
Dit nieuwe jaar zal voor de HVZ een bij-
zonder jaar worden. Ten eerste viert de 
vereniging op 23 maart haar 75e verjaardag. 
Verschillende activiteiten zullen in het teken 
staan van deze gebeurtenis. Zoals het NK 
baarsvissen, maar zeker ook onze hengelsport 
beurs op zondag 6 maart. Daar zal voor ie-
der HVZ lid een leuke attentie zijn, passend 
in elke vistas. Dit alleen op vertoon van de 
HVZ vispas 2016.

Verhuizing
Een andere activiteit zal in mei-juni de ver-
huizing zijn naar ons nieuwe kantoor/club-
huis. Inmiddels staan de activiteiten van 

onze commissies ook op papier zodat 2016 
een visrijk jaar zal gaan worden. 
Niet alleen aan de waterkant zijn we actief 
ook op kantoor waar we dit jaar weer zelf 
alle vispassen verwerken en bezorgen. Zon-
der vrijwilligers is dit niet mogelijk, anders  
moeten we dit laten doen.

Tot slot hoop ik u 6 maart op onze hengel-
sportbeurs in de nieuwe Sporthal Zaandam-
Zuid te mogen begroeten.
     

Thijs ten Wolde

Nog geen Vispas 2016?
Bij het lezen van dit nummer hebben de 
meeste HVZ’ ers de vispas al in huis.
Mede door het grote aantal machtigin-
gen zijn voor 31 december 2015 ruim 
3500 vispassen afgeleverd. 

De betalingen stromen nog steeds binnen en 
hiervan zullen de vispassen in januari wor-
den nabezorgd. Hier zal wel enige vertraging
kunnen ontstaan want onze vrijwilligers 
doen de nabezorging nog in één ronde eind 
januari 2016 compleet met de viswaterenlijst.

Wil je de vispas sneller  in huis? Dan kun 
je hem ook komen afhalen op het HVZ 
kantoor samen met de nieuwe lijst van vis-
wateren. Het boekje van de nieuwe viswate-
renlijst wordt voor de late betalers vanwege 
de hoge portokosten niet meer via de post 
gezonden. Dit boekje kan afgehaald worden 
bij het HVZ kantoor of een van de vispas-
verkooppunten. Ook kan de lijst worden ge-

download op de smartphone en dan heb je 
het boekje niet meer nodig.
De nachtvis/3e hengelvergunningen zijn 
eveneens weer verkrijgbaar, uitsluitend op 
het HVZ kantoor en de prijs is ongewijzigd  
€ 25,00. Op de hengelsportbeurs van 6 maart 
a.s. is de administratiestand weer aanwezig 
voor alle vragen.
 

Henk op den Akker
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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
H. Veenstra, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
H. Veenstra, Wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, jeugdafdeling
J. Hazen, 2e secretaris

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

Open van oktober t/m maart alle 
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
Van april t/m sept: maandag t/m 
woensdag.

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. 
Lid van de federatie van hengelsportverenigingen MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

controlecommissie

van de redactie

Let op je vergunningen
Zoals elders vermeld, hebben alle HVZ leden die de contributie tij-
dig hebben betaald de vispas bezorgd gekregen. Is dit bij jou nog 
niet het geval? Neem dan contact op met de administratie van het 
HVZ kantoor. 

Wij raden ten sterkste af te gaan vissen als de vispas en bijbehorende aan-
vullende lijst van viswateren nog niet in je bezit is. De controle is in deze 
tijd zeer intensief en de boetes hoog.
De eerste grote controle heeft reeds op 3 januari plaatsgevonden en is met 
name gecontroleerd op de vispas 2016 en nieuwste lijst van viswateren.

Ook het vissen met levend aas wordt zeer zwaar aangerekend en men kent 
geen pardon. De nachtvisvergunning /derde hengel voor HVZ leden en 
speciale HVZ wateren is af te halen bij het HVZ kantoor. Denk er aan 
dat deze vergunning al nodig is bij het vissen twee uur na zonsondergang.
Bij de Federatie heeft men besloten een aantal vrijwillige BOA’s te vervan-
gen door een kleiner aantal beroeps BOA’s. Hierdoor kan gerichter worden 
gecontroleerd en met de verenigingscontroleurs afspraken worden gemaakt 
over specifieke plaatsen en tijdstippen waar gerichte controle nodig is.

Henk op den Akker

HVZettertje
Plaats je eigen advertentie in HVZ nieuws!

Wist je dat je als HVZ lid de mogelijkheid hebt om een 
kleine advertentie of oproep in HVZ nieuws te plaatsen?
Zo kun je bijvoorbeeld je visspullen  of boot verkopen of 
een oproepje plaatsen voor een vismaatje. Zo’n HVZet-
tertje is helemal gratis!
Je advertentie mag circa 400 leestekens bevatten en bij 
voldoende ruimte kan er zelfs een kleine foto bij.
Stuur je bijdrage naar a.vdros@tekstenreclame.nl en ver-
geet niet je naam en contactgegevens in de advertentie 
te vermelden. De redactie heeft het recht de tekst even-
tueel in te korten.

Dit is hem dan alweer: de eerste editie van HVZ nieuws in 2016.
Het jaar waarin de HVZ haar 75e verjaardag viert!
Wist je trouwens dat dit magazine ook al ruim dertig jaar bestaat?
Wij vinden het erg leuk dat het nog steeds goed gelezen wordt. 
Graag wijs ik je er nog even op dat je als lid ook altijd een bijdrage 
mag leveren. Misschien heb je een foto van een mooie vangst of wil je 
eens een oproepje plaatsen? Zie het kadertje hiernaast.
Alle bijdrages worden vrijwel altijd in het eerstvolgende nummer ge-
plaatst. Succes verzekerd dus.
Graag nodig ik je dan ook uit om eens een keer iets in te sturen.
Ik wens je een mooi nieuw jaar toe!

Annegreet van der Ros
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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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commissie zout

Op 13 december werd de laatste wedstrijd van het seizoen 
2015 gevist op de pier van Wijk aan Zee. Althans, de helft zat 
op de pier en de andere helft durfde niet verder dan de par-
keerplaats. 

Achteraf bleek dit niet zo’n slechte keus, de meeste schar en wijting 
hadden zich in het diepe gat bij de parkeerplaats verzameld. 
Wim Heijnen zou hier dankbaar gebruik van maken, zo zou later blij-
ken. Toch lieten de cracks op de pier zich ook niet onbetuigd. 
Met name Jan Blokdijk (winnaar) en Roel Polling  (broer van...) wis-
ten een mooi maaltje vis te verschalken. De vangst bestond voorna-
melijk uit schar, hoofdzakelijk ondermaatse wijting en een enkel(e) 
gul(letje).

Jan Blokdijk wist de wedstrijd te winnen met 9m en 43cm, op de voet 
gevolgd door Wim Heijnen met 9m en 34cm. De laatste podiumplek 
was voor Roel Polling met 8.97m. De top 5 werd aangevuld met res-
pectievelijk Frits Dudink en Johan Hoogenboom.

Na de wedstrijd hebben we bij De Zon een uitstekende saté mogen 
nuttigen en na afloop van de (vissige) tombola werd de dag afgesloten.
We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien!

Visgroet,
Ruben den Uil 

 

Laatste zeeviswedstrijd seizoen 2015

Uitslag wedstrijd Wijk aan Zee 13-12-2015

   CM
1 Blokdijk, Jan  943
2 Heijnen, W  934
3 Polling, Roel  897
4 Dudink, F  857
5 Hoogenboom, Johan 753
6 Rulke, Ruud  735
7 Rem, Siem  709
8 Schneider, D  656
9 Uil, Ruben den  631
10 Uil, Wim den  611

Uitslag wedstrijd Wijk aan Zee 25-10-2015

1 Uil, Ruben den  319
2 Dudink, F  280
3 Dijkstra, A  260
4 Schneider, D  260
5 Goudriaan, Frank  245
6 Rem, Siem  222
7 Kok, M   208
8 Uil, Wim den  145
9 Forrer, M  120
10 Polling, M  109
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jeugdcommissie

De HVZ jeugdcursus gaat weer van start!
Maandagavond 7 maart start weer de HVZ cursus voor jeugd-
leden van 9 t/m 18 jaar! In een aantal lessen op maandagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur leren we je dan de theorie van succes-
vol vissen. Dit is helemaal gratis!

We leren alles over snoertjes maken, haakjes aanzetten, dobbers uitlo-
den, voer maken, hengels, de beste plek om te vissen maar ook over 
vissen en vissoorten. Natuurlijk leren we visvriendelijk onthaken en 
wat wel en niet mag aan de waterkant. Naast dat de HVZ jeugd-
commissie bestaat uit zeer ervaren hengelaars hebben we ook echte 
kampioenen in ons midden zoals Kaylee Goedhardt (zilver bij het 
WK damesvissen) en Roel Reuvers (Nederlands Kampioen 2015 bij de 
heren.) In zes lesavonden en twee speciale avonden, die door gastspre-
kers worden verzorgd, plus een praktijkochtend proberen wij jullie 
de meest belangrijke dingen van het vissen met de hengel te leren. 
Hierna zal ook jij succesvol zijn aan de waterkant!Tijdens de cursus 
krijg je van ons een uitgebreid cursusboek zodat je het een en ander 
later nog eens na kunt kijken en we sluiten de cursus af met een heus 
examen waarmee je het diploma HVZ jeugdsportvisser kunt halen. 
Als klap op de vuurpijl gaan we een ochtend bij de Jagersplas vissen 
met de vliegenhengel en we vissen op baars. Voorgaande jaren was 
onze cursus snel volgeboekt want het maximale aantal deelnemers is 
20 dus geef je snel op want wie het eerst is heeft een plaatsje. 

Inschrijven
Inschrijven kun je op www.hvznet.nl speciaal voor leden “jeugdafde-
ling” of stuur een email met al je gegevens (naam, adres, geb.datum, 
telefoon en lidnummer) naar hvz.jeugd7@upcmail.nl
Tot 7 maart!

Frans Hagens

HVZ jeugd heeft de prijzen 2015 uitgereikt
Op de jaarlijkse feestavond voor de jeugd op 31 oktober heb-
ben we de prijzen van het seizoen 2015 uitgereikt. Op deze ge-
zellige avond met een aantal ronden bingo, een grote tombola  
en voor iedereen een gratis drankje en hapje mochten wij ons 
weer verheugen op een vijftigtal  vissers met familie en vrien-
den. 

Daarnaast was natuurlijk ook de hele jeugdcommissie aanwezig en 
Joop Gruys om de aanmoedigingsprijs voor een veelbelovend jeugdlid 
uit te reiken. Het afgelopen zomerseizoen is er leuk gevist door 19 
jeugdvissers in een A en B klasse en over acht wedstrijdavonden. 
Altijd weer spannend en zeker verrassend wie er nu weer gaat winnen 
omdat je de kids zich enorm ziet verbeteren tijdens het visseizoen. 
Spanning dus en dat is leuk omdat ieder visje telt. Het meten of wegen 
van de vis is dan ook altijd weer een hele gebeurtenis waar iedereen 

bijna meeloopt om te zien wat 
zijn buurman of buurvrouw heeft 
gevangen. En dan komt nog die 
lange zomer voordat de winnaars 
bekend worden gemaakt. Een ex-
tra reden natuurlijk om naar de 
feestavond te komen.

In 2015 waren de winnaars en 
winnaressen bij de A klasse 
1) Pim Swart 2) Kelly Swart 3) 
Jack van Toledo 4) Wesley Bins-
bergen 5) Erik Vriese. 
Bij de B klasse was er een veras-
sende winnaar in de vorm van 
Tycho Duits. 2) werd Xander van 
der Horst 3) Moniek Vriese 4) Jill 
Doves en 5) Michael Wan. 
Jill Doves kreeg van Joop Gruys 

de aanmoedigingprijs uitgereikt en de beker voor de grootste en klein-
ste vis waren voor Jill Doves en Reniet de Vries. 
In 2016 is er weer een hartstikke leuke competitie met 9 zomeravond 
wedstrijden. Daaraan kunnen alle jeugdleden meedoen en mooie vis-
prijzen winnen want bij alle wedstrijden is er voor iedereen een prijs. 
Wij weten bijna zeker dat bijvoorbeeld Jasper Rijken of Donny en Mi-
chael Wan dan in de prijzen willen vallen. Tot het komend zomersei-
zoen dus want deelname is gratis. En willen jullie nog wat extra kennis 
opdoen? Kom dan naar de gratis jeugdcursus waar je alles leert van 
kampioenen. Het hele programma kun je vinden op www.hvznet.nl

Visgroeten de Jeugdcommissie
foto’s prijswinnaars Rob Lust

Cursusprogramma

7 maart:  Kennismaken, over onze cursus en vissoorten  
  herkenning
14 maart:  Hengels, vislijnen, elastiek, vis bewaren en net- 
  jes onthaken 
21 maart:  Dobbers, haken lijn en lood, tuigjes (maken)
28 maart:  Baarsvissen
4 april:  Aas en voer
11 april:  Karper of Roofvis
18 april:  Vlieg vissen en Vliegbinden
25 april:  Examen en visfilm
29 april:  Praktijkochtend Jagersplas
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HVZ hengelsportbeurs

Breng overtollige hengelspullen naar de ruilbeurs!
De HVZ houdt op zondag 6 maart a.s. haar jaarlijkse HVZ Hengelsport-
beurs. Traditioneel tijdens deze beurs is er een zeer druk bezochte 
ruilbeurs waar iedereen zijn of haar overtollige hengelspullen kan 
verkopen. 

Een goede manier om van uw overtollige hengelmateriaal af te ko-
men. U ruimt uw viskoffer of schuur op en kunt een andere sportvisser 
hiermee een plezier doen. Voorwaarde is wel dat de door u aange-
boden spullen compleet, in goede staat, werkend en niet ouder dan 
circa 15 jaar zijn. 

Een uitzondering is er voor oude visspullen met verzamelwaarde. 
Alles van hengels, molens, netten, koffers, hoezen, pluggen etc. kan 
worden aangeboden. Tijdens de inname avonden op de donderdag, 
vrijdagavond en zaterdagmorgen (3,4,5 maart) zullen uw spullen wor-
den ingenomen en in overleg met u wordt de verkoopprijs bepaald. 
Tijdens de ruilbeurs zelf kan een ieder de spullen bekijken en kopen 
en met u wordt aan het einde van de beurs om circa 15.00 uur afge

rekend. De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar neemt geen 
enkele verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. Niet leden 
betalen een vergoeding van 10% aan de HVZ. 

Aanbieden spullen
Uw spullen brengen en aanbieden kan op donderdag of vrijdagavond 
voorafgaand aan de open dag van 19.00 tot 21.30 uur of op zaterdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur op het HVZ kantoor. 
De HVZ transporteert de volgende dag de spullen naar de ruilbeurs 
en stalt ze uit. Niet verkochte artikelen moeten aan het einde van 
de beursdag voor 15.00 uur, weer worden opgehaald in de Sporthal 
Zaanstad Zuid. Niet opgehaalde artikelen vervallen aan de HVZ.

Frans Hagens

HVZ Hengelsportbeurs in nieuwe sporthal ‘Zaanstad Zuid’
De Hengelsport Vereniging Zaanstreek (HVZ) organiseert 
op zondag 6 maart weer haar jaarlijkse Hengelsportbeurs in 
sporthal `Zaanstad Zuid` aan de Weer 26 1504 AH te Zaandam. 
Dit jaar (2016) bestaat onze HVZ 75 jaar en dit vieren wij. 

Onze hengelsportvereniging is met bijna 5000 leden de grootste hen-
gelsportvereniging boven het Noordzeekanaal. Voor beurs bezoekende 
HVZ leden ligt er een mooi en handig visgeschenk klaar op vertoon 
van de HVZ vispas. Op deze beursdag geven wij een inkijkje in al 
onze activiteiten voor leden. De entree van deze beurs is voor iedereen, 
dus ook niet HVZ leden gratis! 

Demonstraties
Deelnemers aan deze hengelsportbeurs zijn veel regionale hengelsport 
winkeliers. Verder zijn er een dobbermaker, een hengelbouwer, reis-
organisaties met visreizen, diverse watersportbedrijven met visboten, 
buitenboordmotoren en onderhoudsproducten. Kaylee Goedhardt 
(zilver bij het WK vissen voor dames) en Roel Reuvers (Nederlands 
Kampioen vissen bij de heren) zijn aanwezig om vragen te beantwoor-
den over het wedstrijdvissen en geven o.a. een demonstratie wedstrijd-
voer maken. Onze Zaanse vliegvissers geven een demonstratie vliegen 
binden. Op een andere stand worden boilies gemaakt. Er is een werp-
baan waar geoefend kan worden met de vliegenhengel. 

Hengelsportkoopjes
Vind je dit helemaal geweldig? Dan kan gelijk een visreis geboekt 
worden naar een mooie rivier in het buitenland. Ook zijn op onze 
beurs visboten te bewonderen (en te koop natuurlijk). De admini-
stratie van de HVZ is aanwezig voor het ophalen van je HVZ vispas, 
het inschrijven van nieuwe leden en het afhalen van een 3e hengel 
of nachtvisvergunningen. Uiteraard tegen betaling. Er kan ter plaatse 
worden gepind.  Bij onze regionale hengelsportwinkeliers als Rente-

naar Hengelsport,  Hengelsport Rik, Hermans Marine, Handy Fish, 
Lagerweij Hengelsport, Hengelsport Heerhugowaard, Rien de Wolf, 
Discus Rio Negro, Pioneer baits, Mabibo en Hengelsport Hoorn zijn 
veel hengelsportkoopjes te halen. 

Ruilbeurs
Voor de altijd druk bezochte ruilbeurs van vismaterialen, staan hengel-
sporters vroeg op om daar de mooiste koopjes in de wacht te slepen. 
Wil je zelf overtollige hengelspullen verkopen? Dan kun je deze inle-
veren bij het HVZ kantoor (sportpark de Kalverhoek). Let op want 
wij zijn verhuisd op dit sportpark. We zitten naast wielerclub DTS. 
Inleveren kun je op de donderdag en vrijdagavond voorafgaand aan 
de ruilbeurs van 19.00 tot 21.30 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur. Je noemt de prijs en als het artikel verkocht is dan wordt 
aan het einde van de beursdag afgerekend. Deze service is kosteloos 
voor HVZ leden. Niet HVZ leden vragen wij een vergoeding van 10% 
van het verkoopbedrag. Op het gezellige terras op de beurs en boven 
in de kantine kun je een hapje en een drankje kopen. 
In het kader van ons 75 jarig jubileum wordt er een stand ingericht 
met oude hengelsportmaterialen en afbeeldingen. Zo zijn er o.a. oude 
hengels, netten, zitmanden, oude molens etc. De oudere leden zullen 
zich de materialen weer herinneren en de jeugd krijgt een idee hoe er 
vroeger werd gevist.

Rad van Avontuur
En natuurlijk mag je het het Rad van Avontuur niet missen. Dat zit 
voor deze dag tjokvol prijzen met een fantastische vijfde laatste ronde 
om circa 14.00 uur. Prachtige visprijzen winnen voor een luttel bedrag. 
Een bezoek meer dan waard dus! Noteer dus in je agenda zondag 
6 maart van 10.00 tot 15.00 uur HVZ HENGELSPORTBEURS in 
sporthal “ Zaanstad Zuid“.

Frans Hagens
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Wat vindt u bijzonder aan de HVZ?
“Er zijn zoveel facetten die bijzonder zijn aan de HVZ, eigenlijk teveel 
om allemaal te benoemen. 
De HVZ liep bijvoorbeeld altijd voorop in de ontwikkeling van de 
georganiseerde vissport. We hebben het belang van de sportvisser 
voorop gesteld en het grotere verband voor ogen gehouden, zoals de 
uitwisseling van het viswater. Dit heeft weleens tot spanningen geleid 
met buurvisverenigingen. 
Verder is de samenwerking met de beroepsvisserij goed te noemen. We 
hebben elkaar nooit in de weg gezeten.”

Kunt u iets over uw rol vertellen binnen de HVZ?
“Ik was vanaf 1970 bestuurslid. Een aantal keren ben ik voor de functie 
van voorzitter gevraagd. Ik ambieerde in eerste instantie het voorzit-
terschap niet, maar heb het uiteindelijk toch aanvaard in 1982. 
Het is een stabiele vereniging. Afgezien van de oprichter, Dirk Stam 
(nota bene beroepsvisser), die ook een jaar de voorzittershamer han-
teerde, waren er in die 75 jaar slechts zes voorzitters.
1941 Dirk Stam , 1942 Flip Hendrikse, 1953 Jan Karten, 1963 Henny 
de Swart, 1977 Jan de Winter, 1982 Willem Metselaar, 2003 Thijs ten 
Wolde.”

Wat zijn voor u de hoogtepunten in uw relatie tot de HVZ?
1. Federatievorming

“Wij hebben als HVZ aan de basis gestaan van de oprichting van de 
federatie. De hengelsport ging reorganiseren. In het verleden waren 
alle verenigingen lid van de Algemene Hengelaars Bond (AHB), of 

het Centrale Nederlandse Hengelsport Verbond (CNHV). twee lan-
delijke hengelsportorganisaties. Toen is er een stichting ter reorgani-
satie van de hengelsport opgericht om dit bij elkaar te brengen. Dit 
was zo eind jaren zestig/begin jaren zeventig. De nieuwe organisatie 
werd gevormd uit regionale federaties. In Noord-Holland ontstonden 
drie federaties: 
1) Noordkop boven de lijn Alkmaar-Hoorn.
2) Noordwest Nederland ten zuiden van het Noordzeekanaal.
3) Midden Noord-Holland.
De HVZ was de grootste vereniging van de Federatie Midden Noord-
Holland en mocht daardoor de voorzitter voordragen. Jan de Winter 
was toen voorzitter van de HVZ en ik werd voorzitter van deze fede-
ratie. Deze nieuwe landelijke organisatie, de Nederlandse Vereniging 
Van Sportvissersfederaties (NVVS) werd na toetreding van het CNHV 
en later de OVB het huidige (Koninklijke) Sportvisserij Nederland.
Thans zijn er na meerdere fusies - noodzakelijk voor verdere profes-
sionalisering van de sportvisserij - nog zes grote federaties.”

2. Visrechten/heerlijkheidsrechten

“Vroeger visten we vaak op een machtiging. De beroepsvissers pachten 
de wateren en wij kregen een machtiging om met de hengel te vissen. 
Ook waren wij volledig huurder van een aantal visrechten en gaven 
wij de beroepsvissers een machtiging om met fuiken te vissen. Je huurt 
nu visrechten op basis van gelijkwaardigheid. Je was vroeger dikwijls 
afhankelijk van de beroepsvissers. Kreeg je ruzie, dan was je zo je rech-
ten kwijt. Tegenwoordig wordt het visrecht veelal verhuurd aan sport 
en beroep tezamen op basis van gelijkwaardigheid. De huurder is dan 
verantwoordelijk voor het beheer van het water en de visstand. Hier-
voor zijn beheerscommissies in het leven geroepen waarin sport en 
beroep naast elkaar zijn vertegenwoordigd.

Het is uniek, dat de HVZ, gedeeltelijk samen met de Hengelsport 
Verening Haarlem, de heerlijkheidsrechten voor de Markervaart, 
Nauernasche Vaart, Knollendamervaart bezit en daardoor eigenaar is 
van het visrecht in die wateren. Normaliter is de eigenaar van de on-
dergrond van het water eigenaar van het visrecht. Uitzondering hierop 
zijn de heerlijkheidsrechten die uit de periode van ver voor Napoleon 
stammen.
Het heerlijkheidsrecht van het Alkmaardermeer ligt in handen van de 
heer Dil (beroepsvisser). Met zijn vader hadden we goede afspraken 
gemaakt, zodat wij tegen een redelijk tarief hier onze leden konden 
laten vissen. Helaas mogen wij nu niet meer in het Alkmaardermeer 
vissen, want zijn zoon vraagt voor een vergunning maar liefst € 175,- 
per jaar per lid en dat is natuurlijk niet haalbaar met een contributie 
van € 32,50 per jaar. Het is in de omgeving het belangrijkste water 
waar de sportvisserij geen toegang heeft.“

3. Jeugafdeling 

“Wat ook erg belangrijk is: is de jeugdafdeling. Deze afdeling is groot 
en landelijk toonaangevend.

4. Promotie

“De jaarlijkse Hengelsportbeurs, ook wel de Open Dag genoemd, is 
ook van groot belang voor de naamsbekendheid van onze vereniging. 

In het kader van het jubileumjaar van de HVZ plaatsen wij dit jaar in elke 
uitgave van HVZ nieuws een interview met HVZ leden. In deze eerste editie 
van 2016 een interview met Willem Metselaar, ere-voorzitter van de HVZ

Interview met Willem Metselaar
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Klein begonnen maar thans een echte beurs waar leden en niet leden, 
maar allemaal liefhebbers van de hengelsport, elkaar ontmoeten en 
waar de vereniging met al haar commissies is vertegenwoordigd.
De landelijke Hengelsportpromotieprijs is aan twee HVZ’ers uitge-
reikt. In 1996 aan Bertus Rozemeijer en in 1997 aan Arjen Mooij voor 
zijn verdienste voor de jeugd, terwijl in 1998 Nico de Boer was geno-
mineerd.”

5. Uitgave van HVZ Nieuws

“De uitgave van HVZ Nieuws in 1984 onder de creatieve leiding van 
Alan de Geus en Egbert Jonker.”

6. Huisvesting HVZ

“In de beginjaren was het  kantoor gevestigd  aan de Provincialeweg 150 
te Zaandam en huurde de HVZ een van de kamers van het woonhuis 
van de toenmalige administrateur, de heer C. Ackerman.
Daarna huurden we een soort kantoorruimte (voormalig winkelpand) 
onder de Beatrixbrug in Zaandam. Na een aantal jaren verhuisden 
we naar het voormalige directiekantoor van één van de heren Heijn 
aan de Westzijde te Zaandam. Op het sportpark Kalverhoek te Wijde 
Wormer kregen we in 1981 ons eigen clubgebouw ‘De Kalverstek’.
Samen met de scheidsrechtersvereniging (SVZ) werd dit nieuwe kan-
toor gebouwd, waarbij afgesproken werd, dat wij het zaaltje van de 
SVZ mochten gebruiken voor verenigingsactiviteiten.
Na enige jaren kregen we behoefte aan een botenloods, annex ber-
ging, maar op het sportpark mocht verder niet worden gebouwd. De 
voetbal- en honkbalvereniging hadden ook al een bouwvergunning 
aangevraagd, maar kregen geen toestemming van de gemeente Zaan-
stad, die eigenaar van de grond is.  Het sportpark ligt in de toenmalige 
gemeente Wijdewormer, thans Wormerland.
We zijn toen gaan praten met de verantwoordelijke ambtenaren in 
Neck. Zij deelden mee dat als we op zeer korte termijn een bouwplan 
indienden en de verschuldigde leges betaalden, we van de gemeente 
Wijdewormer een bouwvergunning kregen. Het was eind 1990 en op   
1 januari 1991 ging de gemeente Wijdewormer op in de nieuwe ge-
meente Wormerland. Snelheid was dus geboden. We hebben direct 
de architect opdracht gegeven een ontwerp te maken. Met de teke-
ningen onder de arm en geld in de portemonnee zijn we naar het 
gemeentehuis in Neck gegaan. De bouwvergunning werd verstrekt en 
we konden aan de slag.
Inmiddels is alles gesloopt en zitten we in een noodgebouw, maar me-
dio 2016 is ons nieuw te bouwen kantoor klaar en hebben we nieuw 
voor oud, met dank aan AZ.”

Wat voor invloed heeft de verbetering van de kwaliteit van 
het water, met name vervuiling van het water van de Zaan?

“De waterkwaliteit is enorm verbeterd. Vroeger was de Zaan zwart en 
zwom er geen vis. Dit kwam door lozing van de fabrieken op de Zaan. 
Het koper in huis sloeg zwart uit vanwege de dampen die uit de Zaan 
kwamen. Er is een zaangemaal gebouwd en er zijn zuiveringen ge-
komen. De Zaan is nu een prachtig water. De waterverontreiniging 
was vroeger gigantisch. Van weinig vis zijn we naar een goede visstand 
gegaan. Het niet baggeren van wateren is een probleem. De polders 
verruigen en raken vol met bagger.”

Hoe lang bent u al lid en hoe lang vist u al?
“Ik ben lid vanaf 1965 en ik vis al zestig jaar. 
Elke donderdagmiddag ging ik vissen met Leo Overdijkink toen we 
nog werkten. Ik blokkeerde mijn agenda daarvoor. Wij zijn alle twee 
met pensioen en we vissen nog maar heel weinig. We gaan nu wat 
vaker met vakantie en we golfen nu. Met mijn kleinzoons (tweeling 
van dertien) vis ik naast mijn huis en bij hun huis aan de Nauernasche 
Vaart, op karper.”

Waarop vist u het liefst?
“Ik vis het liefst op witvis (brasem) en soms op snoekbaars vanuit mijn 
bootje. Toentertijd donderdagmiddag altijd op brasem. Doe je het 
goed, dan vang je veel.”

Willem is voorzitter van Midden-Noord-Holland geweest totdat hij 
voorzitter werd van de HVZ. Willem is naast zijn drukke werkzaam-
heden (firmant van een makelaarskantoor, was zelf bedrijfsmakelaar) 
en ook na zijn pensioen altijd actief geweest in diverse verenigingen 
en commissies van uiteenlopende aard. Hij was ook nog dertien jaar 
bestuurslid van het waterschap.
Hij zit nog in de strafcommissie als voorzitter en verder nog in de 
commissie  schadeloosstelling van het waterschap. Binnenkort stopt 
hij hiermee. Dat mag ook wel want Willem is bijna 77 jaar. Je zou dat 
niet zeggen want hij oogt niet ouder dan een goede zestiger. De ener-
gie en vitaliteit die hij uitstraalt zijn innemend. Ik zie zo de bevlogen 
en gedreven bestuurder voor me die zich jarenlang met veel plezier 
van  alle taken van de HVZ kweet.

Ingrid de Vries
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Locatie: ‘DTS, Kalverhoek’
Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzit-
ter), H. op den Akker (penningmeester), 
W. de Vries (secretaris), J. Hazen (2e secre-
taris/notulist), W. Spijkerman, K. Mand-
jes, H. Veenstra en J. de Bouter.
Totaal aanwezige leden: 70

1. Opening
Thijs opent de vergadering om 20.05 en 
heet een aantal mensen in het bijzonder welkom, te weten de dames 
Danielle en Kaylee, erevoorzitter W. Metselaar en de ereleden E. Jon-
ker, J. Alrich, J. de Jong, H. Scholten, L. Overdijkink, A. de Geus, T. 
Moed en J. Gruijs. Daarnaast heet Thijs de gastspreker Bertus Roze-
meijer welkom.

In het welkomstwoord schetst Thijs de huidige activiteiten van het da-
gelijkse bestuur. In 2016 bestaat de HVZ 75 jaar. We gaan geen lopend 
buffet bij het Zaantheater doen of een polonaise in een zaaltje. Wat we 
wel doen, is de leden (op vertoon van de vispas 2016) een leuk present-
je aanbieden op de hengelsportbeurs. Daarnaast komt er een speciale 
jubileum-uitgave van het HVZ nieuws, naast de reguliere uitgaven. 
Deze zal in maart verschijnen. Er wordt achter de schermen al druk 
aan de inhoud van deze uitgave gewerkt. Mochten er nog mensen zijn 
met foto’s uit de beginperiode van 1940-1960, dan zijn deze bijzonder 
welkom. Ook worden er speciale wedstrijden gehouden, één daarvan 
is het NK baarsvissen.

Dan de nieuwbouw: AZ is in onderhandeling met de bouwer van 
hun paviljoen over de bouw van ons nieuwe clubgebouw. De eerste 
paal van de nieuwbouw zal in december de grond in gaan. Binnen-
kort komt er een gesprek met de architect over kleurstelling en toe te 
passen materialen.  Met vijf maanden zou de opening dan kunnen 
plaatsvinden, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Met de tijdelijke behuizing zijn we zeer tevreden dus mocht dat een 
paar weken uitlopen dan is dat niet erg. Bij agendapunt 4 worden 
de bouwtekeningen, plattegronden en 3d modellen worden getoond, 
met tekst en uitleg.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Er zijn 
wel wat ontwikkelingen die wellicht hoopvol stemmen. 

2. Vaststelling notulen 
Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2015
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Thijs bedankt de 2de secre-
taris voor de notulen.

3. Ingekomen stukken
Afbericht van: Frans Hoogland.

4. Mededelingen bestuur
- De strafcommissie kent een aantal wijzigingen. Henk Scholten neemt 
de plaats in van de overleden Jan Fruijtier en John Alrich neemt plaats 
als reserve lid. De strafcommissie krijgt daarnaast ook een naamswij-
ziging:  commissie van overtredingen.

- Ledenontwikkeling: de HVZ sluit dit jaar af met 4860 leden. Het 
ultieme doel van 5000 leden is niet gerealiseerd. We zaten er vorig jaar 
veel dichter bij, 480 nieuwe leden hebben zich ingeschreven. 

- In 2015 zijn er 80 nacht- en derde hengel vergunningen uitgeschreven. 
- Er blijven te veel Esox’55 vergunningen op kantoor liggen. Het be-

stuur gaat eerdaags in conclaaf met het bestuur 
van Esox’55 om nieuwe afspraken te maken.

- Vispassen en lijsten van viswateren. De lijst 
van viswateren zal in 2016 vervangen worden 
door een digitale variant. Deze is reeds te 
downloaden en ook al geldig als vervanging. 
Voor 2016 is het nog steeds mogelijk om de 
papieren versie te krijgen, maar hoe dit precies 
zal uitwerken is nog niet helemaal duidelijk. 
Het kan zijn dat een visser dit individueel 

moet communiceren met Sportvisserij Nederland.
- Het wedstrijdvissen binnen HVZ-water is en wordt gereguleerd. Er 
worden per vereniging, per jaar maximaal vier wedstrijden toegekend. 
Dit om de individuele HVZetter ook genoeg ruimte te geven op de 
eigen wateren. De HVZ wil graag haar water delen, maar op een be-
paald moment zijn dit te veel wedstrijden geworden. Naar aanleiding 
van klachten zijn we in 2014 reeds begonnen met het instellen van een 
(overigens zeer coulant) maximum. Het afgelopen jaar is dit strenger 
geworden. Verenigingen van andere verenigingen zijn er niet blij mee.

- Tekeningen en plattegronden van het nieuwe clubgebouw worden op 
een scherm geprojecteerd en Henk op den Akker geeft een toelichting 
en beantwoordt vragen, over wel of niet een extra deur, opslaande ra-
men etc. De brandveiligheid zal nogmaals onder de aandacht gebracht 
worden van de architect.

5. HVZetter van 2015
Dit jaar is de HVZetter van 2015 iemand die zich sterk maakt voor 
het baarsvissen binnen de Zaanstreek. Hij assisteert de commissie 
daar waar mogelijk 
en promoot de sport 
ook op een bijzonder 
positieve manier. Dit 
doet hij al geruime 
tijd en de baarscom-
missie heeft hem der-
halve voorgedragen 
bij het bestuur voor 
de titel van HVZetter 
van 2015. Henny de 
Boer, gefeliciteerd en 
bedankt voor je inzet! Hij ontvangt een oorkonde, een bos bloemen, 
een fles wijn en een kadobon en een stukje vis.
 
Ook zijn er bloemen en envelop met inhoud voor Kaylee Goedhardt. 
Met het damesteam heeft ze zilver gewonnen bij de wereldkampioen-
schappen Zoet in België. Daarnaast is zij lid van de jeugdcommissie. 
Ook voor Roel Reuvers zijn er bloemen. Hij is nationaal kampioen 

Notulen najaarsbijeenkomst 2015
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zoetwatervissen is geworden. Ook Roel is zeer actief en beide worden 
geprezen om hun enthousiasme en betrokkenheid bij de jeugd.

6. Rondvraag en sluiting
De heer Knollenbrug vraagt zich af hoe hij nu kan weten dat er een 
wedstrijd is? Op dierendag jl. werd hij geconfronteerd tijdens het vis-
sen met een wedstrijd van baarsvissers.
Daarnaast wil hij weten of er iets gedaan kan worden tegen overtollig 
riet langs bijvoorbeeld de oevers van de Gouw door de HVZ.
Thijs belooft dat er aandacht aan de communicatie over wedstrijden 
gegeven zal worden in het bestuur om te zien of er een oplossing 
voor is. Aangaande het overtollig riet: dat heeft te maken met de na-
tuurvriendelijke oevers en dat is een ontwikkeling die de vereniging 
niet kan tegenhouden of beïnvloeden. Wel zijn er contacten met de 
gemeente.

De heer Metselaar brengt naar voren dat hij veel bedenkingen heeft 
met een houten gebouw i.p.v. een stenen gebouw, dit qua onderhoud 
en beschadigingen. Henk op den Akker reageert dat het gebouw zelf 
van steen is en de buitenkant van hout. 

De heer van Pinxteren wil weten waarom de openingstijden van het 
kantoor niet ’s ochtends zijn ipv ’s middags. Thijs reageert: de huidige 
openingstijden zijn ingebed en gemeengoed geworden. Er is geen di-

rect voordeel voor de leden. Henk op den Akker vulde nog aan dat dit 
geen onderwerp is om op de najaarsbijeenkomst ter tafel te brengen. 

Als echter de huidige 
medewerker(s) of 
vrijwilligers niet be-
schikbaar zijn op de 
door de HVZ gestel-
de tijden dan is men 
vrij om te besluiten 
de werkzaamheden 
of diensten te beëin-
digen.
Bertus Rozemeijer 
geeft na de pauze een 
zeer boeiende lezing 

over het vissen op snoek met dood aas en kunstaas.

Na verloting van de gerookte vis en hengelsportartikelen voor de ver-
kochte loten sluit de voorzitter om 22:32 uur de geslaagde bijeenkomst.

Jorrit Hazen, 2e secretaris

Senioren zoet
De senioren zoet worden in 2015 voortgezet door de senioren 
55 plus. Deze 55 plus afdeling was een gemoedelijk visploegje 
van oude Heren, die graag een hengeltje op de vrijdag wilden 
uitgooien om de wekelijkse beslommeringen een paar uurtjes 
te vergeten.

Leuk, gemoedelijk en vooral sportief in competitieverband waarin 
winnen geen pre is maar wel leuk. Een praatje maken met de naaste 
deelnemers als de vis niet bijt, wordt hier nog op prijs gesteld. 

Geheel anders gaat het er aan toe met de wintercompetitie. Daar 
wordt in sommige gevallen een stiltecentrum gewaardeerd. Dit was 
voor de vrijdag vissers even wennen, maar werd wel met tegenzin ge-
waardeerd. 
Vanaf mijn PC’tje, nu ik het toch over waarderen heb, Cor Martens 
en Frans Hagens bedankt voor de verzorging van de dinsdagavond 
wedstrijden. Klasse mannen! Alles (op tijd op de goede plek) en niet 
te vergeten de (uitslag nog de zelfde avond). Ook de wintercompetitie 
met R. Veenstra en vooral de familie Zwart verdienen de complimen-
ten voor het uitzetten op die plekken waar het goed toeven was. En 
de dames altijd vroeg aanwezig om met grote zorg het weegfestijn af 
te ronden, om Ron voer te geven zijn uitslagen binnen twee uurtjes 
op de site te hebben.
Hopende op een goed visjaar en een gezond 2016 (beetje laat) voor alle 
visploegjes veel plezier en goede vangst.

     Joop Lotten

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden

naam woonplaats

D.Hulsebosch   Hoofddorp
D.Hogervorst Katwijk
A.Werner  Kinding-Duitsland
P.D.Rymsza Wormerveer
J.Dijkstra  Assendelft
M.Dijkstra Assendelft
K.Hendriks Zwaag
C.Merts  Zaandam
D.R.Haans Krommenie
A.W.Winter Buxtehude - Duisl.
J.P.van Assema Wormer
D.Oostrom Zaandam
A.Akhnikh Oostknollendam
W.A.Thiel  Purmerend
J.M.Sman  Zaandam
E.Boersma Koog a/d Zaan
D.Tromp  Hillegom
S.van Noorden Purmerend
S.Pen  Zaandam
P.Hanou  Womer
J.Lageweij - Petra Westzaan
T.Papagiannakis Zaandam
O.Kurochkin Zaandijk
N.van der Let Zaandam
A.Brakkee Zaandam
H.Fonteijn Zaandam
Mevr. B.Geugjes Zaandam
D.Pantic  Wormerveer
S.Renner  Lippstadt - Duitsland
P.van den Berg Wormer
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