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van de voorzitter
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ging. Oplage: ca. 5.000 per editie.
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a.vdros@tekstenreclame.nl
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commissieleden
foto voorzijde: Anton van Daal

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

van de penningmeester agenda
Baarscommissie
18 juni Open HVZ Baarswedstrijd
11 september Plaatsingswedstrijd NK Baars
1 oktober NK Baars, organisatie door HVZ 
i.v.m. 75 jarig Jubileum
12 november NK Baarsvissen voor korpsen

Jeugdcommissie
28 mei en 17 september, koppelwedstrijd 
jeugd/familie
21 t/m 24 augustus zomerkamp

Senioren 50 plus
Zie hvznet.nl voor alle data

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Voorwoord
Als dit nummer verschijnt, is onze loyale 
voorzitter Thijs inmiddels afgetreden 
en weten we wie tijdelijk het voorzitter-
schap op zich neemt. 

Het verslag van de Algemene Ledenvergad-
dering van 24 mei jl. volgt in het volgende 
HVZ Nieuws.                                                               

Mensen-mens
Graag willen wij Thijs heel hartelijk bedan-
ken voor het hanteren van de voorzittersha-
mer over een periode van dertien jaar. Thijs 
was een voortreffelijke voorzitter, zeker ge-
zien het feit dat hij een mensen-mens is en 
over veel kwaliteiten beschikt. 
Het was zeer plezierig om met hem samen 
te werken. 

We blijven op zoek naar een nieuwe voorzit-
ter die op zijn of haar eigen wijze invulling 
kan en wil geven aan deze uitdagende functie.

In het volgende HVZ Nieuws zal de nieu-
we (waarnemend) voorzitter het voorwoord 
schrijven en het volledige bestuur wenst hem 
veel succes toe!
                                                                                

Dagelijks en Algemeen bestuur
Hengelsportvereniging Zaanstreek

Vispas
Na ontvangst van dit nummer is de Al-
gemene ledenvergadering afgesloten 
en een beslissing genomen over een 
contributieverhoging die hard nodig is.  

De verschillende verhogingen van de af-
drachten naar Sportvisserij Nederland en de 
federatie zijn nog nooit doorberekend. 
De kostenstijgingen gaan door maar ook de 
activiteiten van de HVZ breiden zich uit. 

Omdat het ledenaantal niet groeit, zijn de 
inkomsten gedaald. 
De HVZ wil een sterke vereniging blijven 
met mooi en goed bereikbaar viswater, een 
eigen clubhuis en een mooi blad in de vorm 
van het HVZ nieuws dat 5x per jaar ver-
schijnt. 

In het najaar zullen wij in ons eigen nieuwe 
clubhuis weer starten met diverse workshops. 
Ook is er elke maand een inloopmiddag waar 

elke HVZ’er welkom is voor een bak koffie. 
Getracht wordt diverse films te vertonen en 
specialisten laten vertellen en laten zien wat 
de fijne kneepjes van het vissen zijn. 
Maar ook kan er ook gewoon als er animo 
voor is een kaartje worden gelegd.
                                                       

Henk op den Akker

wiens foto komt hier in de 
toekomst te staan?



Laatst vroeg
iemand waarom

naaktkarpers 
vaak eerder paaien

dan andere karpers..
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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
R. den Uil, 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
Let op je vergunningen!
Op 10 april heeft er weer een grote groepscontrole plaatsgevon-
den. Ondanks dat het een koude dag was, werd er toch veel gevist. 
Een wedstrijdploeg zat aan het verkeerde water maar die hebben 
we toen maar laten doorvissen. Over wedstrijden gesproken, die 
worden nog steeds beperkt en als HVZ zien wij een groep vissers 
die met een leefnet vissen als een wedstrijdploeg. Al wordt er vaak 
ontkend en gezegd dat het maar een vriendenclubje is. 

Er zijn nog enkele nachtvergunningen verkrijgbaar maar het maxi-
male aantal is in zicht dus wees er snel bij. Je kunt een nachtvergun-
ning uitsluitend bij het HVZ kantoor verkrijgen.

De gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars - ingegaan op 
1 april - eindigt op de laatste zaterdag van mei. In deze tussenlig-
gende tijd mag je niet vissen met kunstaas, een stukje vis of dode 
vis. Elk van deze roofvissen die je toch vangt moet direct worden 
teruggezet. 

De boetes voor overtredingen zijn wederom verhoogd. 
De belangrijkste overtredingen worden als volgt met een proces 
verbaal bestraft:
Vissen zonder vergunning of vispas    €140,- 
Vissen zonder vergunning met meer dan twee hengels: €350 
Vissen met niet toegestaan aas (1 april tot 31 mei)  €90,-                 
Vissen in kust of binnenwater met levend aas  €370,                               

Niet doen dus!
    
                         Henk op den Akker

Fijne zomer!
Toegegeven, het is toch wat vreemd...
Een nieuwe HVZ nieuws zonder voorwoord van Thijs ten 
Wolde. 

Gelukkig is zijn vertrouwde plekje door het bestuur opgevuld. 
Anders zou de witruimte wel wat treurig ogen.
Zelf ben ik ook erg benieuwd wie er de volgende keer naast ons 
komt te staan.

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we net een enigszins 
natte, maar toch ook zonnige Koningsdag achter de rug.
Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar dat komt 
vast goed. Ik kijk al uit naar jullie verslagen en foto’s van zomerse 
dagen. 
Ik wens jullie namens de redactie een fijne zomer met mooie 
vangsten!

Annegreet van der Ros

van de redactie
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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



 nieuws      jun - aug 2016    5

commissie zout

 Wedstrijdschema zeevissen 2016

  5  juni   pier Wijk aan Zee    
 25 september  Scheveningen    

23 oktober  pier Wijk aan Zee    
20 november Scheveningen                   

18 december   pier Wijk aan Zee

Scheveningen 20 maart 2016
De weersvooruitzichten waren gunstig maar eenmaal aange-
komen in Scheveningen bleek dit anders dan verwacht! Veel 
wind en pittige golven.

Er was een redelijk goede opkomst. In totaal namen 31 man, waarvan 5 
gezellige introducés, deel aan de wedstrijd. Het eerste deel van de wed-
strijd ging moeizaam door de sterke stroming en hoge golven, vooral 
op de punt was het moeilijk om te blijven staan. Ondanks de moei-
lijke omstandigheden ving iedereen wel zijn visje. Het tweede deel was 
het makkelijker vissen omdat de ergste stroom er uit ging, Helaas niet 
de golven. Dit gold ook voor het derde deel van de wedstrijd.
Toch werd over de hele boot aardig (veel kleine) schar gevangen, wat 
kleine wijting en een paar botten. Ook werden er een paar hele mooie 

schollen gevangen. Maarten ving er een van bijna 40 cm.
Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende uitslag:
Klassementsvisser Wim den Uil werd vijfde met net geen 8m vis. 
Vlak daar boven, met 8m71 eindigde Jan Blokdijk. De top drie van 
deze dag bestond uit Siem Rem met 9m en 19cm, nummer twee Wim 
Heijnen met 11m19 en de winnaar Frank Goudriaan met 11m en 25cm.
Voor de volgende keer hopen we op iets minder wind en golven.

Winderige groet, 
Frank Goudriaan

Tweede Wedstrijd

Strand Wijk aan Zee
Ondanks de wat mindere voorspellingen bleek aan het strand 
van Wijk aan Zee dat het prachtig weer was. Er was weinig (he-
laas aflandige) wind met evengoed een lekkere branding.

Er waren 15 vissers die gekozen hadden voor het strand en vijf stonden 
er op of bij de pier. Om half negen klonk het startsein en al snel wer-
den er hier en daar mooie botten gevangen. De vis zat zowel ver (voor-
bij de bank) als vlak voor je voeten. Soms was een worpje van 10 tot 
20 meter voldoende om vis te vangen. Halverwege de wedstrijd werd 
er gewisseld van plek en opvallend was dat er op de plekken die in de 
vroege ochtend vis opleverden nu niets werd gevangen en andersom.
Door het afgaande tij hield de vis zich nu wel verder van de kant op 
en waren de werpkanonnen in het voordeel. Al met al een heerlijke 

visochtend. Ook op de pier werd prima vis gevangen, voornamelijk 
schar en kleine wijting.
Strandkampioen werd vandaag Frits Dudink met bijna 2 m vis, op de 
voet gevolgd door Ruben den Uil met 1.88m. De laatste podiumplek 
was voor Jan Blokdijk met 1m en 76cm aan bot. De top vijf werd afge-
sloten door Wim den Uil 1.53m en Frank Goudriaan 1.41m.
Na afloop werd verzameld in de Zon voor de prijsuitreiking die voor 
100% uit eieren bestond (het was tenslotte de paaswedstrijd).  
Deze werd gevold door de, gelukkig vissige, tombola.
Na een lekker hapje en drankje(s) ging iedereen tevreden naar huis. 

Frank Goudriaan



Zomeravondcompetitie 
jeugd
categorie A 7 t/m 14 jaar. B 14 t/m 18 jaar

1 Gouw / Zuidervaart   woe 11 mei 19.00 tot 21(30) uur  

2 Watering Westerwatering   woe 18 mei 19.00 tot 21(30) uur

(t.o. winkelcentrum)   

3 Nauernasche vaart nabij Forbo  woe 25 mei 19.00 tot 21(30) uur

4 de Delft Assendelft (nabij de scouting) woe 1 jun 19.00 tot 21(30) uur

5 Noordsterpark Wormerveer  woe 8 jun 19.00 tot 21(30) uur

6 Gouw Troelstralaan   woe 15 jun 19.00 tot 21(30) uur

7 Nauernasche vaart (nabij Forbo) woe 22 jun 19.00 tot 21(30) uur

8 de Delft Assendelft (nabij de scouting) woe 29 jun 19.00 tot 21 (30) uur 

9 Zuidervaart en Gouw  woe 6 juli 19.00 tot 21 (30) uur
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Schrijf je nu in voor ons HVZ jeugd zomerkamp!
Komende zomer gaan wij weer naar ons eiland in de Nieuw-
koopse plassen. Drie hele dagen vissen vanuit bootjes en kam-
peren in onze grote legertent. 

Het zomerkamp wordt gehouden van zondag 21 tot en met woensdag 
24 augustus. Dit is dus de laatste week van jullie zomervakantie en wat 
een schitterend vakantie einde kan dit worden!

Gratis hengel
Meegaan met het zomerkamp van de HVZ is nu inclusief een hengel. 
Ja, je leest het goed. Als je meegaat, krijg je van ons een nagelnieuwe 
vaste oversteek hengel van 5 meter lang, incl. hakensteker tuigje, lood-
jes etc. Indien mogelijk maken we met elkaar ook nog elastiek in de 
hengeltop. Hiermee kun je tijdens de wedstrijdjes gelijk ervaring op-
doen zodat je in onze andere wedstrijden goed kunt vissen. 
Ook maken we een tuigje. Een viskoffertje krijg je van ons te leen en 
deze moet ook bij vertrek weer worden teruggegeven. Het enige dat je 
verder zelf nog hoeft mee te nemen, is een schepnet en een leefnet. Als 
je na het kamp naar huis gaat, mag je de hengel en andere spulletjes 
houden zodat je er ook thuis mee kunt vissen. 

We vissen op het kamp dus allemaal met dezelfde hengel en dat is wel 
zo eerlijk toch? 

Wedstrijdjes
We proberen op het kamp 3 wedstrijdjes per dag te vissen, maar dat is 
natuurlijk weersafhankelijk. Iedere wedstrijd zit je met iemand anders 
in de boot. Wat jullie samen vangen telt en zoals gewoonlijk is er 
na het kamp een prijsuitreiking. Dus voor 69 euro ben je van zon-
dagmiddag tot woensdagavond onder de pannen (in de tent) op het 
eiland in Nieuwkoop en kun je ook nog leuke prijzen winnen. 

Veel meer hierover kun je lezen op www.hvznet.nl bij speciaal voor 
leden ‘jeugdafdeling’. Het kamp is inclusief eten, drinken en een bar-
becue op dinsdagavond. Jij gaat toch zeker ook mee? Het enige wat 
je op het kamp nog moet kopen is wat aas en voer maar ook dit gaat 
voor HVZ bedragen (weinig dus).
Verder zijn er geen winkels op het kamp of in de buurt dus 10 euro 
zakgeld is meer als voldoende. Schrijf je snel in via onze website of 
met de bon in dit blad want vol is vol! 

Hartelijke visgroet De HVZ jeugdcommissie
HVZ Zomerkamp 2016
21 tot en met woensdag 24 augustus Nieuwkoopse Plassen
  
Naam:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:   

Leeftijd:  

Lidmaatschapsnummer: 

Zwemdiploma:

Vegetarisch/medicijngebruik: 

Handtekening Ouders/Voogd: 

Inleveren bij en betaling van € 69,- voor 14 juli 2016 t.a.v. Jaap de 
Bouter per bank naar HVZ Jeugd bankrekeningnummer 
NL 61 RABO 0124901298. Onder vermelding van naam en “Zomer-
kamp HVZ jeugd”.

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

Gratis hengel 
voor elke deelnemer!
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Maandagavond 25 april hebben acht HVZ jeugdleden de 
jeugdcursus met succes volbracht, het examen gedaan en 
voldoende punten behaald om zich HVZ jeugdsportvisser te 
mogen noemen.

Allemaal hadden ze tijdens de zeven lesavonden goed opgelet en wis-
ten ze op de 30 vragen voldoende juiste antwoorden. 

Onze voorzitter van de HVZ was speciaal gekomen om de diploma’s 
uit te reiken. Hiervoor had hij een mooi boekje met alle Nederlandse 
vissoorten en een speciale cap van sportvisserij Nederland meege-
bracht. 
Zaterdag 30 april sloot deze groep de cursus jeugdsportvisser nog af 
met een ochtend praktijk vissen bij de Jagersplas.

De HVZ Jeugdcommissie

Zomeravond competitie jeugd
Je kunt nog meedoen aan onze jeugd zomeravond competitie. 
Op woensdag avond vissen we van 19.00 tot 21.00 uur en voor 
de jeugd boven de 14 jaar zelfs tot 21.30 uur. Bij iedere wed-
strijd win je een leuke prijs want voor iedere deelnemer is er 
een prijs dus zo vis je al snel je uitrusting bij elkaar. 

We vissen in twee groepen, namelijk een groep van 7 tot 14 jaar en 
een groep van 14 tot en met 18 jaar. Hierdoor krijgt iedere visser een 
goede kans ook eens te winnen. Aan het einde van de competitie zijn 
de HVZ jeugd kampioenen bekend en komt er in het najaar een feest-
avond voor de jeugd en ouders. De winnaars krijgen dan een mooie 
beker en prijs. Leden van de jeugdcommissie, waarin ervaren wed-
strijdvissers (ook kampioenen) zitten, zijn steeds aanwezig om jullie 
de fijne kneepjes van het vissen te leren want vissen is pas leuk als je 
ook wat vangt. 

Gratis deelname
Voor jeugd die onze cursus niet heeft gevolgd, zijn wij bij de wedstrijd-
jes aanwezig om het nodige voor te doen en aan jullie te vertellen hoe 
je het beste vis kunt vangen (en weer vrij laten natuurlijk). 

Nu komt het allermooiste: DEELNAME IS HELEMAAL GRATIS! 
Dus wat let je nog en geef je op want waar kun je anders nog gegaran-
deerd gratis prijzen winnen? De eerste wedstrijd is woensdagavond 11 
mei in de Zuidervaart in Zaandam om 19.00 uur maar bij het verschij-
nen van dit nummer zijn er al een paar gevist. Maar je kunt ook nog 
tussentijds meedoen en prijzen winnen. Loten voor een plaatsje doen 
we om 18.00 uur. Lijkt het je gaaf om mee te doen maar heb je nog 
vragen? Bel dan even met mij: Frans Hagens (secr.) tel.06-43095500. 
Doen hoor want vissen bij de HVZ jeugd is spannend, gezellig, leer-
zaam en je houdt er ook nog een mooie gratis visuitrusting aan over. 

Visgroeten de HVZ Jeugdcommissie

HVZ jeugdcursus succesvol 
beëindigd
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A.J. Heinen  Zaandam
R.van Doesum  Zaandijk
R. Blommers  Zaandam
R. Pen   Koog a/d Zaan
C. Henriet  Zaandam
G.J. Fritz   Zaandam
A. de Vries  Zaandam
M. van Liempt  Zaandam
P. Udo   Wormerveer
J.A.Blitz   Zaandam
S.Y. Dijkman Duikes Zaandam
R. Thille   Zaandijk
F. Di Corrado  Zaandam
A. Swartsenburg  Zaandam
M. Boontjes  Zaandam
J. de Waaij  Wormer
B. Hermanns  Wormerveer
D. Lanthier  Zaandam
M.J.M. van Dam  Monnickendam
W. Tromp   Wormer
W.B. Habraken  Zaandijk
A.J. Bonnes  Zaandijk
M. Boutens  Zaandam
M. Vink   Krommenie
M. Room   Assendelft
M. Veldhuijs  Zaandam
S. Heijstek  Haarlem
M. de Klark  Haarlem
K. Pijrszel   Zaandam
D.B. Malicki  Zaandam
P. Brink   Ouderkerk
   a/d Amstel

S.B. Brink   Purmerend
P. Kee   Zaandam
D.van Bruggen  Zaandam
T. de Graaff  Zaandam
L. Rothgerber  Amsterdam
G.W. Bieshaar  Assendelft
M. de Boer  Zaandam
N. van den Dries  Zaandam
A. Hekim   Zaandam
B.J.C. Loggen  Koog a/d Zaan
C. Loggen  Koog a/d Zaan
J. Melching  Zaandam
J. Christiani  Wormerveer
J. Zawierucha  Wormerveer
J. Jennis   Zaandam
B. Saban   Zaandam
C. Bogers   Amsterdam
W. Koopdonk  Koog a/d Zaan
P. Pietersma  Zaandam
J. de la Cour  Zaandam
B .Mateusz Kamil  Graft- De Rijp
P. Monnet  Zaandam
B.M. Tbryam  Zaandam
D. Hristov  Zaandam
P.Hartog   Zaandijk
P.Minguez Odero  Zaandam
P. Iwaniuk  Zaandam
R.Sauckezvisglerio  Koog a/d Zaan
A. Swart   Assendelft
K. van ‘t Veer  Assendelft
D.M. Diets  Zaandam

    Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden

    naam                                                woonplaats

Gevarieerd programma
De commissie vergaderingen zijn voorbij, het programma 
is samengesteld en we kunnen zeggen: een zeer gevarieerd 
programma. Ik heb al diverse vissers aan de waterkant gezien 
die nieuwe lijntjes aan het maken waren en die keken of ze al 
wilden bijten.

Op dit moment hebben we 16 deelnemers dus we kunnen nog altijd  
nieuwe dames of heren gebruiken die op vrijdag ochtend gezellig een 
hengeltje willen uitgooien. Van harte welkom!
 
Wij, de commissieleden, doen er alles aan om er weer een fijne en 
gezellige boel van te maken.
Wij willen het bestuur nogmaals bedanken voor het geweldige blad 
dat wij mochten ontvangen voor het 75 jaar bestaan van HVZ. 
Het was geweldig!

Herman

Vissen in de Kalverpolder
Al vele jaren vissen een aantal HVZ-leden in de Kalverpolder op een 
door hsv Esox aan de HVZ verleende en op naam gestelde vergun-
ning. Een aantal leden heeft reeds een Esox-vergunning voor 2016. 
Er zijn nog enkele vergunningen beschikbaar. 

Een A-vergunning voor het vissen op witvis en roofvis kost per jaar 
€ 25,- De B-vergunning voor het vissen op alleen witvis bedraagt 
€ 12,50.   
      
In 2017 worden de kosten van deze vergunningen door Esox ver-
hoogd. Een A-vergunning kost dan €35,- en een B-vergunning 
€ 17,50.

Heb je belangstelling? Kom dan tijdens de openingstijden langs bij 
het HVZ-kantoor.

seniorencommissie
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Verantwoorde omgang met 
snoek
Snoeken is een heerlijke bezigheid. Zo’n rover aan de haak 
slaan, geeft een fantastische sport. Het is echter van belang 
de snoek op een goede manier te hanteren. We willen immers 
niets liever dat - zodra de snoek weer vrij gelaten wordt - hij 
weer gezond en onbeschadigd verder kan zwemmen. Soms 
zie je wel eens een dode snoek langs het riet liggen. De kans 
is aanzienlijk dat de snoek is doodgegaan door verkeerde om-
gang.

Van nature is de snoek een koud water liefhebber. Daarom zijn de 
herfstmaanden gouden tijden om op snoek te gaan vissen. De snoek 
groeit het best rond een watertemperatuur van 19 graden. Boven de 25 
graden zit een snoek niet lekker meer in zijn schub. In warm water zit 
minder zuurstof, het zuurstof dat een snoek hard nodig heeft om te 
kunnen leven. Tijdens het drillen verbruikt een snoek extra zuurstof 
en tijdens het terug zetten heeft een snoek nog eens extra zuurstof 
nodig om bij te komen. U begrijpt het al, er is niet veel zuurstof. 
Daarom is het volgens Ingmar Boersma van de Snoekstudiegroep Ne-
derland/België (SNB) beter om niet te vissen op snoek boven de 25 
graden. Eigenlijk is dat al aan de hoge kant. Het blijkt dat boven een 
watertemperatuur van 18 graden de kans op problemen bij de snoek 
al flink toenemen. Ook bestaat het gevaar dat de slijmlaag door de 
warmte snel uitdroogt waardoor de snoek gemakkelijk infecties kan 
oplopen. De snoek is een koudbloedig dier. In de winter is de snoek 
sloom en wil het liefst zo min mogelijk energie verspillen. In de lente 
bergen we onze snoekhengels op om de snoek in alle rust de kans te 
geven om te paaien.

Laten bijkomen
Zoals de meeste weten, is het van belang om de snoek vast te houden 
tijdens het vrij laten. Het liefst hou je de kop tegen de stroom in. 
Op deze manier zorg je ervoor dat er water langs zijn kieuwen stroomt 
en zodoende de snoek zuurstof kan opnemen. Zodra de snoek aan-
geeft weg te willen, kan je los laten. Doe je dit niet, dan bestaat de 
kans dat de snoek op z’n rug naar de bodem zakt en daar dood gaat. 
Niet veel later komt de snoek met zijn buik naar boven drijven. Een 
dode snoek tussen het riet blijft een triest aanzicht en kan veelal voor-
komen worden. In de zomer kan je de snoek iets langer vast houden 
omdat er weinig zuurstof in het water zit. 

Onthaken
Onthaken is een belangrijke zaak, alhoewel het een lastige zaak kan 
zijn. We willen immers de snoek onbeschadigd weer terug zetten. 
Daarom zijn technieken en materialen van groot belang. Kleine en 
middelgrote snoeken kan je het best onthaken door de snoek stevig 
vast te houden in de nek mits de dreggen aan de buitenkant van zijn 
bek vast zitten. Zit het kunstaas dieper dan zal je moeten werken met 
de kieuwgreep. Op deze manier staat de bek van de snoek wagenwijd 
open en heb je voldoende werkruimte. De kieuwen van een snoek 
zijn delicaat, dus uiterste voorzichtigheid is geboden. De snoek moet 
wel eerst goed moe gestreden zijn. Liever even iets langer drillen dan 
dat de snoek los gaat als je hem in je hand hebt. De kieuwgreep greep 
is bij de meeste wel bekend. Weet je niet precies hoe de kieuwgreep 
werkt? Op internet staan talloze filmpjes hoe dat precies werkt. Zoek 
ze eens op. Zorg dat je een korte en lange punttang bij je hebt. Maar 
een kniptang is ook essentieel. Als een snoek het aas te diep heeft in-
geslikt dan kan je via de kieuwen de dreggen los knippen. Liever een 
dreg vervangen dan de snoek onherstelbaar beschadigen.

Dood aas
Grote snoek staat er om bekend dood aas in één keer door te slikken. 
Dit is vaak niet te zien aan een dobber op het moment supreme. Ech-
ter zijn velen van mening dat er gewacht moet worden met aanslaan 
omdat de snoek het aas eerst zou keren. Daar zijn de meningen over 
verdeeld en velen zijn van mening dat dit achterhaald is. Het gebeurt 
vaak tijdens te lang wachten met aanslaan dat de dreg te diep is door-
geslikt. Dit kan dodelijk zijn voor de snoek. Een oplossing daarvoor is 
werken met een takel met 2 dreggen. Tijdens een aanbeet kan je gelijk 
aanslaan en hoef je niet meer te wachten. Dit vergroot de kans dat de 
snoek onbeschadigd weer terug gezet kan worden.
Van belang is om niet te grote dreggen te gebruiken. Tot dregmaat 3/0, 
niet groter. En gebruik het liefst dundradige dreggen. Dan reduceer je 
beschadigingen van de bek van de snoek aanzienlijk. Koop je pluggen 
met een te grote dreggen of te dikdradig? Vervang ze dan.

Varen
In de wateren rond Jagersveld zoals de Gouw is het water niet diep. 
Gemiddeld rond een meter. Regelmatig vang ik snoeken met bescha-
digingen op het lijf. Dit zijn vaak wonden in de vorm van strepen. 
Soms 2 en soms 3 strepen naast elkaar. Het kan bijna niet anders dan 
dat deze beschadigingen worden veroorzaakt door te snel varende bo-
ten. De snoek heeft simpelweg geen tijd genoeg om weg te komen en 
wordt geraakt door de schroef. De maximum snelheid ligt op 5 km/u. 
Door je aan de snelheid houden, werk je mee aan een verantwoorde 
omgang met snoek, want wat is er mooier dan het vangen van een on-
beschadigde en schitterend uitziende ESOX? Hou je aan de snelheid!

SNB
De snoekstudiegroep Nederland/België 
(SNB) is een vereniging van circa 2000 
snoekvissers woonachtig in Nederland 
en België. De vereniging is in ’84 opge-
zet en is volwaardig lid van sportvisserij 

Nederland. De doelstelling van deze vereniging is: ‘Bevordering van 
de specifieke snoekvisserij en bescherming van de snoekstand en haar 
biotoop in het kader van sportvisserij’. Om uw kennis te verbreden 
nodig ik u van harte uit om eens een kijkje te nemen op hun site: 
www.snoekstudiegroep.nl

Melvin
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Jubileum HVZ
Op 23 maart 2016 was de dag van ons jubileum 75 jaar HVZ
Het bestuur dankt iedereen hartelijk voor de felicitaties in 
de vorm van kaarten, bloemen en zelfs een bokaal. Op deze 
avond is in de vergadering van het Algemeen bestuur op ge-
paste wijze geproost op dit heugelijke feit.

Op de voorpagina van het vorige HVZ nieuws zagen we een foto 
van de eerste paal die net de grond in was gegaan. Nu, amper drie 
maanden verder staat, het gebouw er al in de ruwe vorm. Het is als 
een houtskelet gebouw prefab in de fabriek gebouwd en in amper twee 
dagen op de bouwplaats gemonteerd. 

Nu begint het echte werk pas. Inmiddels zijn de lange gevels gemet-
seld en is men begonnen met de kozijnen, deuren en binnen afwer-

king. De vloeren zijn gestort en muren van gipsplaten voorzien. 
Deze muren worden dan gescand en van de juiste kleuren voorzien. 

De architect heeft met de toekomstige eigenaren HVZ en SVZ ge-
kozen voor lichte kleuren. In de opleiding/recreatie ruimte wordt een 
wand groen (denk aan het gras van de velden) en een wand blauw 
(denk aan helderblauw water). Zoals eerder gezegd hebben wij geko-
zen om geen zolderruimte meer te nemen maar een bergruimte op de 
begane grond. Dit betekent dat de oppervlakte van het gebouw iets 
groter wordt.

Half juli moet het gebouw klaar zijn. Dus blijf onze bouw volgen in 
het volgende HVZ nieuws en op de website.

Henk op den Akker
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Jubileumnummer 
HVZ

Botenspaarfonds
In het jubileumnummer is op bladzijde 10 een 
stukje geschreven over het HVZ-botenspaar-
fonds. 
De aankondiging van deze bijzondere en unie-
ke spaaractie hebben wij hiernaast vermeld.

Op pagina 23 wordt vermeld dat er aan twee 
HVZ’ers de Landelijke Hengelsportpromotie-
prijs is uitgereikt, te weten Bertus Rozemeijer 
(1996) en Arjan Mooij (1997). 

In 1998 is Nico de Boer niet alleen genomi-
neerd, maar ook aan hem werd de landelijke 
Hengelsportpromotieprijs uitgereikt.

   Nico de Boer 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 HVZettertje 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 vergeet niet je naam en contact-
gegevens in de advertentie te vermelden. 
De redactie heeft het recht de tekst eventueel in te korten.



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


