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agenda
Najaarsbijeenkomst HVZ
25 oktober

Opening nieuwe HVZ kantoor 
10 september

Baarscommissie
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
17 september, koppelwedstrijd jeugd/familie

Klaverjas
Eerste avond 16 september. Zie voor het jaar-
overzicht p. 15

Commissie zout
25 september Scheveningen, 23 oktober pier 
Wijk aan Zee, 20 november Scheveningen                   
18 december, pier Wijk aan Zee

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

De Algemene Ledenvergadering van 
24 mei stond voornamelijk in het teken 
van het afscheid van Thijs ten Wolde. 
Na een periode van 13 jaar legde Thijs 
de voorzittershamer neer. Een bijzonder 
moment, want de HVZ bestaat 75 jaar en 
Thijs hoopt dit jaar de leeftijd van 75 te 
bereiken! 

Het was een geslaagde avond met als hoogte-
punt de uitreiking van de erepenning van de 
gemeente Wormerland door burgemeester 
P. Tange aan Thijs. Zie p. 12 van deze editie.
Thijs was blij verrast. Kort daarvoor had hij 
de aanwezigen bedankt voor de plezierige sa-
menwerking en de prachtige tijd bij de HVZ. 
Hij wenste iedereen en in het bijzonder de 
HVZ alle goeds toe. Thijs betreurde het dat 
het bestuur er niet in slaagde een opvolger 
voor hem te vinden. In de vergadering werd 
ik daarom als waarnemend voorzitter be-
noemd.

Even voorstellen
Ik ben inmiddels ongeveer 47 jaar lid van de 
HVZ en op 19 mei 1987 volgde ik Cor Breu-
ker op in het Algemeen bestuur (daarvoor 
was ik secretaris bij de jeugdafdeling), werd 
ik in 1997 2e secretaris en daarna in 2007 se-
cretaris van de HVZ. Ik ben benoemd als tij-
delijk voorzitter, omdat ik eigenlijk te weinig 
tijd kan vrijmaken om de functie optimaal 
in te vullen. Als je iets doet dan moet je dat 
ook goed (kunnen) doen. Daarnaast ben ik 
van mening dat, na 37 jaar actief bezig te zijn 
voor de HVZ, het goed is wanneer er nieuw 
bloed komt in het bestuur. Dat hoeft niet per 
se een jong iemand te zijn. 
Gelukkig werden er tijdens de vergadering 
jonge leden (her)benoemd: Ruben den Uil, 
voorzitter van de Zoutafdeling; Dennis 
Tromp, coördinator Water- en Visstandbe-
heerzaken en Jorrit Hazen, secretaris.
Dat biedt voldoende perspectief, maar de 
zoektocht naar een voorzitter gaat onver-
kort door. Dus mocht je iemand weten, 
met affiniteit met de hengelsport, laat hem 
of haar dan contact met mij opnemen.

Verhuizing
Deze periode staat in het teken van onze ver-
huizing, van de tijdelijke portocabins naar 
ons prachtige nieuwe clubgebouw. In juli 
heeft de parkeerplaats nog een enorme face-
lift gehad en staat er weer een fraai entree-
bord. Kortom sportpark de Kalverhoek ligt 
er weer fraai bij.

Ik wil reeds nu onze vrijwilligers, bestuur- en 
(commissie)leden van harte bedanken voor 
de uitgevoerde werkzaamheden in relatie tot 
deze verhuizing. 

De officiële opening van ons clubhuis staat 
gepland op 10 september om 13.00 uur. 
Je bent van harte welkom om hierbij aanwe-
zig te zijn. Mocht dit niet lukken dan kun 
je op de inloopmiddagen vanaf oktober een 
kijkje komen nemen. Op deze middagen 
kun je dan contacten leggen met andere le-
den; een kopje koffie drinken; visafspraken 
maken; visserslatijn uitwisselen en misschien 
naar een film kijken etc.  We trachten met 
name tijdens deze middagen meer leden 
(met elkaar) te verbinden.

Najaarsbijeenkomst
Op dinsdag 25 oktober is de najaarsbijeen-
komst. Arjan Postma, boswachter en bekend 
van de televisie, houdt dan een boeiende le-
zing, zie ook de aparte aankondiging op pagi-
na 15. We hopen op een geweldige opkomst.

Ik hoop dat iedereen kan terugkijken op een 
mooie zomer met goede vangsten en ik wens 
iedereen een visrijk najaar.

Wim de Vries

Even voorstellen



Ik ken een 
vliegende vis, die constant

last hee� van
een jetlag ......

 nieuws     sep - okt 2016    3

van de penningmeester

Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, 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
D. Tromp, water visstand beheer

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.

van de redactie

Lidmaatschap en vispas 2017
De contributie en kosten vispas worden, 
zoals in de ledenvergadering van 24 mei jl. 
besloten, voor 2017 verhoogd met € 3,00 
voor alle categorieën. Ook dit jaar ontdekten 
sommige leden dat zij met het goede weer 
wilden gaan vissen maar dat de vispas nog 
niet was gearriveerd. Meestal is dat omdat er 
nog niet betaald is. De vispassen worden dan 
teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland 
en vervolgens word  je uitgeschreven.
Opnieuw lid worden kost weer tien euro in-
schrijfkosten. Kosten die ook daadwerkelijk 
gemaakt worden en dus gerechtvaardigd zijn. 
Wil je je visclub steunen om deze kosten te 
besparen en wil je voor volgend jaar gewoon 
je vispas op tijd ontvangen? Vul dan bijgaan-
de machtiging in en stuur deze terug in een 
envelop zonder postzegel aan: Hengelsport-
vereniging Zaanstreek, Antwoordnummer 
702, 1520 VJ Koog aan de Zaan. 

Bij machtiging bespaar je in ieder geval de 
toeslag van € 2,00 die bij een acceptgiro in 
rekening wordt gebracht. 
De contributie  wordt eind november/begin 
december afgeschreven. Heb je geen mach-
tigingsformulier in dit HVZ blad aangetrof-
fen? Dan heb je de HVZ al gemachtigd en 
kun je de vispas 2017 voor het eind van het 
jaar tegemoet zien.

De penningmeester,
Henk op den Akker

Najaars-
bijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de Na-
jaarsbijeenkomst die wordt gehouden op 
dinsdag 25 oktober 2016 in de Trots, het  
clubgebouw van wielerclub ZWC-DTS, 
Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/B, 
1456 NH Wijdewormer. Aanvang 20.00 
uur. Bij binnenkomst biedt de HVZ u een 
kop koffie aan.

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenverga-
dering d.d. 24 mei 2016
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2016
6. Rondvraag en sluiting

Pauze

Lezing van Arjan Postma, zie de aparte 
aankondiging en de website.
Verloting van hengelsportartikelen en ge-
rookte vis.
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk 
Reglement heeft ieder lid het recht voor-
stellen op de agenda van de najaarsbij-
eenkomst te laten plaatsen. Deze voor-
stellen moeten tenminste vier weken 
voor de datum van de algemene leden-
vergadering schriftelijk bij de secretaris 
zijn ingediend.

Nazomer
Het heeft altijd iets aparts om midden in de 
zomer te werken aan het herfstnummer van 
HVZ nieuws. Maar hoewel, een blik naar 
buiten doet je momenteel toch denken dat 
de herfst inmiddels begonnen is...
Aangezien er een aantal weken zitten tussen 
het schrijven van dit stukje en het moment 
waarop jij dit leest, hoop ik dat we inmid-
dels toch een paar mooie weken achter de 
rug hebben. Weer of geen weer, ik wens je in 
ieder geval veel leesplezier toe. En natuurlijk 
wel een mooie nazomer toegewenst!

Annegreet van der Ros
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Dealer van : 
Tohatsu Buitenboordmotoren - Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester 
boten - LowRance Fish� nders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport 
accessoires - Haakon Boottrailers

Levering van vele merken 

boten, m
otoren en accessoires 

Reparatie, onderhoud 

en opbouwen van accessoires, m
otoren, etc

accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op 
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact 
met ons op via 06-23740772

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

U zit zeker bij HVMS

‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij

Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy

Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken

Financial Planning

T. 075 6510610       www.hvms.nl       E. makelaardij@hvms.nl
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H É T  A LT E R N AT I E F  V O O R  LO O D

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

POREUS, DUS LANGE AFGIFTE GEURSTOFFEN •

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

Openingstijden
Di - Wo - Vr 10.00 - 17.30 uur
Do 13.00 - 21.00 uur 
Za 10.00 - 17.00 uur
Gratis parkeren

ZIE OOK WWW.DISCUSCOMPLEET.NL EN VOLG & LIKE DE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE ACTUELE ACTIES
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controlecommissie
Afgelopen jaar heeft de Federatie een beleidsverandering ge-
daan op het gebied van de Buitengewoon Opsporingsambte-
naren (BOA). Zij werken hierdoor nu reeds een half jaar met 
een aantal vrijwillige BOA’s en 2 betaalde ZZP-BOA’s. 

Met één van deze ZZP-BOA’s heeft de controlecommissie op zondag 
5 juni een uitgebreide controle gedaan langs onze wateren. We hebben 
daarin steekproefsgewijs een flink aantal wateren bezocht. Niet alleen 
de Heerenhuissloot, de Zaan en de Nauernasche Vaart maar ook de 
Jagersplas, de Ruysdaelkade en de Papenpadsloot. 
Bij de Jagersplas troffen wij een heus kampement aan. De betreffende 
visser kon ons geen VISpas tonen maar kreeg na voorlichting van onze 
kant wel de mogelijkheid om dit alsnog te regelen. Hij kan dan bin-
nen drie dagen zijn VISpas tonen aan de Federatie. Doet hij dit niet 
dan wordt er alsnog proces-verbaal opgemaakt. Uiteindelijk hebben 
wij 36 vissers gecontroleerd.

Opvallend
Wat ons regelmatig opvalt en dat werd op deze zonnige dag ook weer 
bevestigd:

-Klachten over rotzooi, overlast en andere overtredingen liefst direct 
melden bij de politie en/of eigenaar water. 

-Voor de mensen die nachtvissen en/of met een derde hengel willen 

vissen: die is exclusief voor HVZ-leden te koop. 
Deze speciale, schriftelijke vergunning geeft toestemming om ‘s 
nachts op bepaalde wateren te vissen en om op dezelfde wateren met 
drie hengels te vissen. Het stickertje van de Federatie met het maantje 
en drie hengels is niet geldig. Meer informatie hierover is te vinden 
in de lijst van toegestane wateren. De bekeuring hiervoor is overigens 
pittig te noemen. Je bent namelijk 360 euro kwijt.
Overigens maakt de BOA zeer regelmatig zijn rondes langs HVZ-
wateren dus wellicht ook bij u.

Jorrit Hazen

commissie zout
Scheveningen 8 mei 2016
Om 8.00 uur precies vertrok het schip uit Scheveningen ha-
ven, met aan boord 28 fanatieke vissers. We voeren tussen de 
pieren door een zonovergoten, spiegelgladde zee op. Het was 
ideaal weer voor een lekkere dag op zee. 

Al snel na de start van de wedstrijd bleek dat de schar opgestapeld 
lag. Tussen de vele scharren door werden mooie wijtingen, botten en 
schollen gevangen. Ook werd hier en daar een vroege makreel gevan-
gen. Er werd over het hele schip (heel) goed vis gevangen.
Wist u trouwens dat er een selectie van zeer talentvolle jongelingen 
huist onder ‘het afdak’? De selectiecriteria voor een plek op dit unieke 
deel van het schip zijn zeer streng. Er wordt namelijk geselecteerd 
op ‘knapheid’ door een kundige jury, bestaande uit Nico en Andre. 
Tevens zijn een lekkere versnapering en een borrel, verzorgd door de 
topcateraar van de club, verplicht!

Dit alles resulteerde in de volgende uitslag;
Wim den Uil en Johan Hartman voerden een verbeten strijd om plek 
vier en vijf. Johan wist deze strijd nipt te winnen en werd vierde met 
25m en 68cm, op de voet gevolgd door Wim met 25m en 11cm. Frank 
Goudriaan eindigde net op het podium met ruim 28m vis. Tweede 
werd Frits Dudink met bijna 29m. Onbetwiste winnaar werd Wim 
Heijnen met een dikke 33 meter aan (plat)vis.

Al met al weer een zeer geslaagde en gezellige dag met mooi weer en 
goede vangsten.

Frank Goudriaan en Ruben den Uil

Wijk aan Zee 5 juni
 
Om kwart over zeven ‘s ochtends stonden de eerste fanatiekelingen 
al te trappelen om de pieren in ontvangst te nemen. Ze hadden last 
van zogenaamde ‘vangdrang’!
Op de parkeerplaats leek het prachtig weer te zijn. Echter aange-
komen op de pier bleek er een stevige noordenwind te staan. Hier-
door stonden er stevige golven recht op de pier en sloegen deze er 
regelmatig overheen. De meesten waren hier niet op gekleed (hier 
en daar werd zelfs een korte broek gezien). Toch was er een enke-
ling die zijn uiterste best deed om toch maar zoveel mogelijk van 
deze overslaande golven op te vangen! 
Op een gegeven ogenblik kwam er zeedamp opzetten. Dit gaf toch 
wel een bijzonder effect aan de omgeving waar we stonden te vis-
sen.
De stevige wind had tevens tot gevolg dat de vissers in twee kam-
pen waren verdeeld. De helft stond lekker in de luwte bij het restau-
rant, terwijl de echte diehards op de pier stonden. Ver werpen was 
onmogelijk maar gelukkig ook niet nodig. Er werd door iedereen 
goed vis gevangen, bestaande uit schar, bot, gul, zeebaars en een 
enkele geep. Een persoon echter was de Wanhoop Nabij! 
Zoals de traditie dit voorschrijft werd de ochtend vissen afgesloten 
in café De Zon onder het genot van een hapje en een drankje.
Winderige winnaar was Frank Goudriaan met 1503cm aan vis. Op 
ruime achterstand volgde Den Uil jr met 1197cm. De laatste podi-
umplek was voor Frits Dudink met 1043cm. Op nummer  vier en 
vijf eindigden respectievelijk Den Uil sr (870cm) en Jan Blokdijk 
(695cm).

Frank Goudriaan en Ruben den Uil



Kom koppelen bij de HVZ jeugd!
op zaterdag 17 september met je vader
moeder, broer of zus, of opa,oma of oom
tante, neef of nicht. HET MAAKT NIET UIT!
gratis deelname voor jeugdleden en altijd prijs
Loten om 8.00 uur en vissen 9.00 tot 13.00 uur

KIJK OP www.hvznet.nl en schrijf je in.

6 nieuws   sep - okt 2016

jeugdcommissie

3 x prijs HVZ’ers federatiewedstijd ‘t Zand.
Van links naar rechts: Roel, Kaylee en Maurijn.

3 x plaatsing Nederlandse kampioenschappen!
Van links naar rechts: Jill doves, Kaylee Goedhardt, Xander van 
der Horst. Maurijn Dreuning (helaas niet geplaatst).

De koppelwedstrijd komt er 
weer aan!
Zaterdag 17 september organiseert de HVZ jeugdcommissie 
weer eenunieke koppelwedstrijd voor onze jeugdleden t/m 18 
jaar. Deelname aan deze viswedstrijden is voor HVZ jeugdle-
den gratis. Het mee vissende familielid hoeft geen HVZ lid te 
zijn. 

Hoe werkt het?
Het is de bedoeling dat je bij deze wedstrijden met z’n tweeën gaat 
vissen. Bijvoorbeeld samen met je broertje of zusje, vader of moeder, 
opa of oma of ome of tante. Ach, eigenlijk maakt het niet uit met wie 
als het maar familie is!

Inschrijven
Als je zeker wilt zijn van een plekje (want vol is vol) tijdens deze fan-
tastische gratis viswedstrijden, dan kun je je alvast telefonisch opgeven 
bij Frans Hagens,  tel. 06-43095500 (tussen 17.00 en 20.00 uur). 
Dit kan ook per e-mail: hvz.jeugd7@upcmail.nl. 
Vermeld je naam, adres, geb. datum, lidnummer en met wie je gaat 
vissen. Dan regelen wij namelijk een mee-vis toestemming.
Inschrijven kan nog tot 15 september. Ook kun je het inschrijfformu-
lier op de website invullen www.hvznet.nl

We gaan vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur en je kunt voor je plaats 
loten vanaf 8.00 uur bij het wedstrijdwater aan de Zuidervart in Zaan-
dam. 
Zoals altijd zorgt de HVZ jeugdcommissie, samen met haar sponsors, 
voor een rijkelijk gevulde prijzentafel. 

Kortom een unieke kans om te laten zien wie die andere hele goede 
visser in je familie! En natuurlijk wil je met een mooie prijs naar huis 
gaan! Graag tot ziens aan het viswater! 

De HVZ jeugdcommissie

Kanjers!
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Feestavond en prijsuitreiking zomeravondcompetitie jeugd
Op zaterdag 29 oktober is het weer zover! Dan worden de prij-
zen uitgereikt aan de jeugdleden die hebben deelgenomen 
aan de zomeravond competitie wedstrijden. 

Er is weer veel vis gevangen en er zijn door enkele veel punten ver-
gaard. Degene die minimaal zes wedstrijden heeft meegedaan, kan 
dan kampioen worden. In ieder geval zijn de winnaars en winnaressen 
bekend maar wij houden dit geheim tot op onze feestavond. 
Dit jaar houden we deze in het nieuwe HVZ gebouw op sportpark 

“de Kalverhoek’ in Zaandam. Neem op deze avond gerust je vader, 

moeder, opa en oma of broers en zussen mee want we maken het weer 
razend gezellig. Naast het bekendmaken van de winnaars en prijsuit-
reiking zijn er de overbekende bingo en tombola. Deze zijn bekend 
om de vele en mooie prijzen van onze sponsors. Er is meestal een 
prachtige hoofdprijs te winnen zoals een fiets, stereo of dvd speler etc. 
Nu weten we dit nog niet maar we zijn in overleg met onze sponsoren. 
We zien jullie allemaal graag! Tot zien op 29 oktober. 
Zaal open 19.00 uur aanvang 19.30 uur. 

De jeugdcommissie

Een vakantie in Spanje maar dan eens anders
Ik ben samen met mijn vriend Kellen een week op visvakan-
tie geweest in Spanje op de Ebro. De Ebro staat voornamelijk 
bekend om het vissen op meerval, maar in dit water zitten 
nog meer soorten vis waaronder karper, blackbass, baars en 
snoekbaars.

Natuurlijk zullen er nog meer soorten vissen zwemmen maar dit zijn 
de soorten die wij hebben gevangen. Het vissen op meerval is een 
techniek die ik nog nooit eerder had gebruikt. We visten met 4 grote 
hengels en zware molens. 2/3 pallets onder de haak. 
Het deed me denken aan een montage om op karper te vissen. 
Met de boot voeren we de lijnen uit op de helling. Op de hengel 

kwam ook nog een belletje met een klem aan een oog. Deze gaat af 
zodra er vis pallets heeft gepakt en weg zwemt. 

Kracht
Het blijft mij nog steeds verbazen wat een kracht er in zo’n vis zit. 
Je kan zo 15 tot 30 minuten bezig zijn met het binnenhalen van de vis. 
Het eerste wat moet gebeuren, is dat je hem van de bodem probeert 
weg te houden. Wij hebben 2 dagen op meerval gevist en de grootste 
waren 203 en 207! 

Baars
Tijdens het roofvissen vanuit de boot hebben wij een hele berg baars  
gevangen. Soms kwamen er hele groepen achter je aasje aan tot aan 
de boot maar vaak waren ze wat klein. We hebben helaas geen grote 
baarzen gevangen. Soms als je een stek met veel baars had gevonden 
was het soms opeens stil, geen aanbeet niks! Dat betekent natuurlijk 
een grotere vis. En jawel daar kwam een prachtige Blackbass! Ik heb 
wel eens filmpjes gezien dat ze springen en met hun bek gaan schud-
den. Dit had ik nog nooit in het echt meegemaakt. Wat fascinerend! 
Helaas hebben we over de hele vakantie maar 1 snoekbaars gevangen. 
Omdat het water ruim 2,5 m hoger stond, zaten ze waarschijnlijk veel 
dieper of tussen de bomen. Het vissen met shads was niet erg in trek. 
Ze wilden liever wat snellers waaronder kleine zenuwachtige plugjes. 
De ASP spinner van SPRO stond zeker op nummer 1! 
Wij hebben een super vakantie gehad! Bennie & Monique van Ebro-
Total-Fishing hadden alles super geregeld. We hebben echt genoten! 

Daniëlle Prinsze
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HVZettertje
Plaats je eigen advertentie in HVZ nieuws!

Wist je dat je als HVZ lid de mogelijkheid hebt om een kleine adver-
tentie 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 contactgegevens in de advertentie te vermelden. 
De redactie heeft het recht de tekst eventueel in te korten.

seniorencommissie
Competitie 50 plus
Kom gezellig meedoen!

Elke vrijdag na afloop van de competitie 50 plus krijg ik via 
de computer de uitslag toegestuurd. Hoewel ik zelf de laatste 
twee jaar niet meer meedoe, mis ik de wedstrijden wel en blijf 
ik alles met belangstelling volgen. Het meeste mis ik de gezel-
ligheid van de competitie en de hulpvaardigheid van de deel-
nemers. 

Ik vind het jammer dat er nog maar zo weinig deelnemers zijn. Na-
tuurlijk heb je met oudere deelnemers dat er mensen afvallen. Jammer 
is het dat er maar weinig nieuwe deelnemers bijkomen. 
Misschien moet de commissie 50 plus eens met de deelnemers en 
ook de oud deelnemers, overleggen hoe deze leuke competitie nog 
aantrekkelijker kan worden. Het uitzetten van een eerlijk wedstrijd-
parcours is niet meer gemakkelijk. Wellicht is de tijdsduur van 5 uur 
vissen en 1 uur om je spullen klaar te maken voor sommigen te lang. 
Verder heb ik begrepen dat door verhuizing of lichamelijk ongemak 
organisatoren of hulpen zijn afgehaakt. Het moet toch mogelijk zijn 
om mensen te vinden die bereid zijn een klein handje uit te steken 
om bij de wedstrijd te helpen. Ik zou het jammer vinden als deze oer-
gezellige competitie verloren gaat en doe een oproep aan hen die nog 
geen kennis hebben gemaakt een jaartje mee te doen. Ik heb van de 
deelnemers veel geleerd en goede informatie over het vissen gekregen. 

Tevens doe ik een oproep aan hen, die zijn afgehaakt, naar een even-
tuele bijeenkomst van de commissie te komen en suggesties te doen 
om weer gezellig met elkaar te blijven vissen. Ik weet zeker dat de 
organisatoren dat ook willen.

Gilles Lotten

Te koop 
Te koop aangeboden: 2 zee hengels merk TRICAST  lengte 4 meter, 
geschikt tot 150 gram pendulum. Prijs per stuk 85 euro.
2 zee molens met reserve spoel gevuld met 35/100 en 30/100 nylon, 
merk EMCAST plus 5500.prijs per stuk 50 euro.
1 aluminium strand/pier steun voor 2 hengels voor 25 euro. Alles in 
1 koop voor 250 euro.

F. Langelaar – Gasinjetstraat 64 – Purmerend-Overwhere.
Telefoon 0299-430689

Goede stemming tijdens 
competitie

De competitie van de 50 plussers vissers zit er bijna op. Het is 
wel erg moeilijk gegaan dit jaar. Het weer was ons niet gunstig 
gestemd. 

Vele keren moesten wij uitwijken naar ander water. De ene keer stond 
de wind midden in je gezicht, de andere keer stond er zo’n storm dat 
je hengel bijna uit je hand waaide. Dan was er een wedstrijd geplant 
bij het park in Wormerveer, waren ze met een schoeiing bezig. Dan 
maar weer een andere plek opgezocht. Alle wedstrijden aan de Zuider-
vaart konden ook niet doorgaan want waren ze daar weer aan het werk.
Genoeg geklaagd, de stemming was altijd goed. Ik heb geen wanklank 
gehoord.

Nog 3 wedstrijden te gaan en dan zitten de 14 wedstrijden er voor 
dit jaar weer op. Wie de winaar wordt, is nog niet bekend. Wat wel 
bekend is dat we de prijsuitreiking weer doen in het restaurant Het 
Hoekje tegenover de Noordwachter.
Wij, de commissie 50+ wenst iedereen een hele fijne vakantie en ho-
pen jullie volgend jaar weer bij ons aan de waterkant te zien.
 

Herman Veenstra
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Verslag halverwege HVZ avondcompetitie 2016
Met een leuke ploeg, waarin we dit jaar meerdere dames kun-
nen verwelkomen, zijn we van start gegaan. Maar ook bij de 
heren is er een nieuwkomer en een herintreder aanwezig. 
Toch is de ploeg iets kleiner dan vorig jaar.

Ook is door studie, werk en ziekte, de samenstelling wat wisselend. 
Maar een paar wedstrijden was de ploeg voltallig, wat natuurlijk de 
spanning in de stand niet echt ten goede komt.
Wat het weer betreft hebben we niet te klagen, alleen de wind speelt 
ons wel eens parten, waardoor we van parcours moesten wisselen. Ver-
der zijn de vangsten redelijk, met nu en dan wat uitschieters.

Als men de uitslagen bekijkt, valt de goede start van nieuwkomer Bau-
ke op, alsook de serie die Wim momenteel neerzet. Hij gaat er zelfs 
voor in trainingskamp en laat dus niets aan het toeval over. Helaas zijn 
er ook minder plezierige berichten, zoals een plotselinge ziekenhuis 
opname van Anja Swart. Laten we hopen dat dit kortstondig is zodat 
we de familie weer compleet aan de waterkant zullen zien verschijnen.

Met nog 5 wedstrijden te gaan, is er nog niets beslist, maar is er toch 
wel een afscheiding van de top drie en de rest. Dat kan nog ingehaald 

worden door de rest, maar het zal niet echt makkelijk worden, want 
Wim, Ronald en Cor, zitten er ook niet om vliegen te vangen.
Buiten de familie Swart, is ook de familie Dreuning aanwezig. Ook 
hier probeert vader Ruud zijn familie voor te blijven. Dat dit niet zo 
eenvoudig is, laten de uitslagen wel zien. Regelmatig laat Irene zien 
dat ze leergierig en fanatiek is, waarmee ze echte spirit van een wed-
strijdvisser vertoont. Zoals de laatste jaren wel meer duidelijk wordt, 
geeft in de wateren waar wij de competitie vissen, de vaste hengel 
de beste resultaten. Wat niet wil zeggen dat er met de feeder hengel 
niets gevangen wordt, maar toch niet zoals een jaar of 5 geleden, want 
toen voerde de feeder vaak de boventoon. Waardoor dit komt, weet 
eigenlijk niemand, maar er wordt vaak met de vermindering van de 
visstand geschermd.

Zo weet ik op dit moment niet zoveel zinnigs meer te vertellen, maar 
hoop wel dat we voor de resterende wedstrijden, weer gezond en gezel-
lig de competitie kunnen afmaken.

Cor Martens

Prijsuitreiking 
Het zit er weer op voor dit jaar, althans wat de avondwedstrij-
den betreft. Tot het eind was het een spannende strijd, wat 
deze keer in tegenstelling tot vorig jaar in mijn voordeel ein-
digde.

Toch had het niet eerlijker kunnen zijn, want wat vooral de laatste
wedstrijd betreft, had de top drie na de loting de stekken direct naast 
elkaar, in het zelfde vak. 
Misschien dat Wim niet zijn juiste spuug gebruikte deze keer, want 
hij zat tussen Ronald en Cor in, wat misschien wel wat nadelig was. 
Wat de uitslag betreft, deze pakte voor Wim, die een 6 viste niet goed 
uit, want uiteindelijk was dit deze competitie, zijn slechtste wedstrijd. 
In het eerste ofwel het A vak was het Kaylee die strek vissend op stek 
3, de overwinning in dat vak naar zich toe trok. Links naast zich was 
het Roel die plek 2 voor zich opeiste, waarbij de onderlinge strijd deze 
maal werd gewonnen door Kaylee. Op kop in het vak was het jeugd-
visser Xander v/d Horst die deze wedstrijd voor het eerst meedeed, die 
derde werd, en hiermee toch diverse mensen voorbleef.

Wat mij al langere tijd opvalt, is dat er overwegend met de vaste hengel
meer vis c.q. gewicht gevangen wordt, dan met de feeder hengel.
Hopelijk hebben de deelnemers er net zoveel plezier aan beleefd, als 
de organisator. Als dat het geval is, zie ik jullie zeker volgend jaar weer.
Wat de prijsuitreiking betreft, op 10 september wordt het nieuwe
clubhuis van de HVZ geopend en het ligt in de bedoeling om dan 
ergens in het eind van september, in dat mooie nieuwe clubhuis de
prijsuitreiking te houden. Zo gauw deze datum bekend is stuur ik een
mail rond om dit bekend te maken.
 

Cor Martens 
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24 mei 2016 DTS Kalverhoek
Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzitter), H. op den Akker (pen-
ningmeester), W. de Vries (secretaris) J. Hazen (2e secretaris), K. 
Mandjes, W. Spijkerman, D. Tromp, R. den Uil en J. de Bouter.
Totaal aanwezige leden: 58

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur en heet een aantal 
mensen in het bijzonder welkom. Het betreft de erevoorzitter Wim 
Metselaar en de ereleden Egbert Jonker, Alex v/d Horst, Leo Overdij-
kink, Jan de Jong, Ton Moed en Alan de Geus. Ook is er een woord 
van welkom voor de heer Kees Schotanus, secretaris van Federatie 
MidWest Nederland.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen voor de in 2015  
overleden leden. Na het oplezen van de lijst van namen worden deze 
leden staand herdacht.

De voorzitter Thijs ten Wolde begint de vergadering door te vertellen 
over het 75-jarige jubileum van de HVZ. Twee activiteiten zijn be-
langrijk daarin. Het jubileumnummer en de hengelsportbeurs. 
Ingrid de Vries heeft zeer veel werk verzet om een prachtig jubileum-
nummer te maken en daarnaast heeft Anton van Daal het fotowerk 
voor zijn rekening genomen. Daar is het bestuur hen veel dank voor 
verschuldigd. 
Daarnaast was de hengelsportbeurs dit jaar in een nieuw jasje gesto-
ken. Hij werd namelijk gehouden in de nieuwe sporthal Zaandam-
Zuid. Dit is natuurlijk spannend en ook wennen omdat je niet direct 
weet waar bijvoorbeeld de toiletten zijn. Daarnaast was er een klein 
parkeerprobleem, maar de ruilbeurs was toch weer een enorm succes 
en met 1.200 bezoekers is de dag goed geslaagd. Ook de praktische 
en handige thermobeker is als cadeau, om met elkaar het 75-jarig 
jubileum te vieren, goed ontvangen. Met name Frans Hagens heeft 
wederom zeer veel werk verricht samen met zijn team en daarvoor wil 
het bestuur hen bedanken.

Er liggen constant gevaren op de loer binnen politieke, maatschap-
pelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. We moeten zeer alert blijven, 
want de ontwikkelingen kunnen zorgelijk zijn. Een aantal jaar geleden 
is bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad de gehele visserij vergeten op 
te nemen in de dier- en welzijnsnota. Dat is destijds hersteld maar 
recent is er in Amsterdam getracht, door twee politieke partijen, de 
hengelsport te verbieden. Dit is gelukkig ook gepareerd maar het kost 
veel tijd en energie. Wij moeten daar als gehele organisatie binnen de 
hengelsport alert op zijn. 
Een andere ontwikkeling is het nieuwe beleidsplan van Natura 2000. 

Het merendeel van ons viswater (o.a. Oostzanerpolder, Westzanerpol-
der) is Natura 2000 gebied. Er zijn nog geen expliciete dreigingen 
maar wel de mogelijkheid dat als daarin ineens de visserij verboden 
word, daar een enorm probleem ligt. Het betekent dat je constant erg 
scherp hierop moet zijn en ook dat wij hierin ondersteund moeten 
worden door de Federatie en/of Sportvisserij Nederland. De Federatie 
weet dit ook en is hiermee bezig om deze ontwikkelingen in kaart te 
brengen en expertise voor in huis te halen. Dat kost natuurlijk geld en 
dit zal op de aanstaande ledenvergadering van de federatie weer verder 
besproken worden.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst 
d.d. 27 oktober 2015
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de 
tweede secretaris.

3. Ingekomen stukken
Afbericht van: Herman Veenstra (bestuurslid), Joop Gruijs (erelid), 
John Alrich (erelid), A Bonnet en G. Holtman.

4. Mededelingen bestuur
- Het aantal leden is met 2% gedaald. In vergelijking met de grote 
verenigingen om ons heen valt dat mee, maar we zijn er niet blij mee.

- Afname van de ESOX’55 vergunningen valt tegen. Wellicht is dit te 
wijten aan een matige visstand in de Kalverpolder. Ook is de wijze 
van afdracht naar ESOX gewijzigd naar betalen per afgenomen en op 
naam gestelde vergunning. 

- Wedstrijdvissen: we hebben het aantal wedstrijden teruggebracht tot 
vier per vereniging per jaar. Dit loopt redelijk goed, we doen hierin 
nog niet te moeilijk maar als men bijvoorbeeld 12 wedstrijden aan-
vraagt dan zijn we streng. Wel is het bestuur druk bezig om hier een 
agenda voor te maken voor op de website.

- Ook de lijst van viswateren is nu gedigitaliseerd. Deze applicatie ver-
vangt de papieren versie ofwel het dikke boekje.

- Op 1 oktober wordt er in het kader van het 75-jarige jubileum, het  
NK baars door de HVZ georganiseerd.

- Het nieuwe clubhuis begint vorm en gestalte te krijgen. De bouw 
gaat de laatste fase in en wordt medio juli opgeleverd. Medio septem-
ber zal er een opening zijn. We hebben besloten om gebruik te gaan 
maken van groene stroom. Het parkeerterrein zal in juli en augustus 
onderhanden genomen worden. De berging functioneert volledig. We 
hebben in het nieuwe gebouw gekozen voor een zeer goede verlich-
ting. In het DTS gebouw bleek dit toch een probleem en daar heeft 
het bestuur op geanticipeerd. Door de grootte van de zaal (maximaal 
50 mensen) zullen de voor- en najaarsvergadering bij DTS blijven. 

notulen algemene ledenvergadering
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5. Jaarverslag 2015
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secre-
taris.

6. Financieel verslag 2015 en het verslag van de 
financiële commissie
Het resultaat van 2015 is minder dan verwacht. We zijn uitgegaan van 
een ledenaantal dat stijgt of gelijk blijft. De wens is om naar 5.000 
leden te groeien, maar dat is niet gelukt. Dat betekent automatisch 
dat er minder inkomsten zijn gekomen. Er zijn geen bijzonderheden 
in de uitgaven, met uitzondering van de portokosten. Dit baart ons 
zorgen. We hebben daarom besloten dat leden die niet op tijd hun 
contributie betalen een aanmaning krijgen. Ze krijgen uiteindelijk na 
betaling wel de VISpas, maar geen lijst van viswateren meer. Deze is 
dan eventueel op te halen bij een afhaalpunt. 

Het aantal machtigingen groeit. Op dit moment zijn er ongeveer 
2.200 leden die een machtiging hebben afgegeven. Ook de verkoop-
punten worden hierin meegenomen. Zij krijgen een premie als zij een 
lid aanbrengen met een machtiging. Dit heeft een positief effect op 
het aantal machtigingen. Nadeel is wel dat het inschrijfgeld minder 
wordt door het aftrekken van de premies voor deze wederverkoper.

De liquiditeitspositie van de vereniging en de commissies is goed te 
noemen. De kosten blijven beheersbaar, mede door het harde werk 
van de vele vrijwilligers. Door de komende verhuizing zijn er geen in-
vesteringen gedaan. Ook zijn er diverse inkomsten van verschillende 
vergunningen en adverteerders. 

De penningmeester wil graag zijn dank uitspreken aan alle vrijwilli-
gers en adverteerders. 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van 
6.683 euro en deze is ten laste van de algemene reserve geboekt.

De balans laat weinig veranderingen zien. De waarde van het gebouw 
is op 0 gezet omdat er eind 2015 er geen gebouw meer was. De alge-
mene reserve is 70.554 euro. Het bedrag van aanmaningen stijgt helaas 
nog wel. Door omstandigheden is er in 2015 één bezorger uitgevallen 
die meer dan 1.000 vergunningen zou rondbrengen. Dit heeft geleid 
tot een grote kostenpost. Afschrijvingen zijn begonnen op het pin-
apparaat. Geen groot onderhoud aan pand. Verzekeringen zijn tijde-
lijk stopgezet. Vergaderkosten en presentaties zijn lager dan begroot, 
mede doordat de Lindenboomschool een duurdere locatie was. 

Bedragen naar de commissies worden in goed overleg verminderd.
Ook is er een kleine bijdrage gegeven aan de klaverjascommissie van-
wege het opdrogen van de inkomsten uit consumpties. Workshops 

zullen weer worden opgepakt in het nieuwe gebouw. Al met al leidt 
dit tot een negatief resultaat. De penningmeester vraagt de zaal om 
vragen of opmerkingen. Deze zijn er niet.

Verslag financiële commissie
De kascommissie deelt haar bevindingen mee. De heer Martin Kok 
neemt het woord. Begin februari zijn de boeken bekeken en de kas-
commissie heeft geconstateerd dat het er goed uit ziet. Hij bedankt 
Henk op den Akker voor zijn werk. De kascommissie verzoekt de 
leden decharge te verlenen aan het bestuur. De zaal stemt met applaus 
hiermee in.  

7. Begroting 2016 en contributievoorstel 2017
De penningmeester geeft een mondelinge uitleg over de begroting 
van 2016. De contributies worden weer hoger ingezet, we hopen op 
een stijging van het aantal leden. De inschrijfgelden zijn neergezet 
op 2.000 euro. We merken dat het inschrijfgeld van nieuwe leden, 
bij inschrijving via de website, volledig naar de HVZ gaat. Bij de 
wederverkopers ben je toch een deel kwijt. Sportvisserij Nederland 
rekent hier niks voor. De helft van de aanmeldingen komt online, de 
andere helft via de wederverkopers. Wedstrijdvergoedingen zijn lager 
bijgesteld. Het aantal wedstrijden wordt gelimiteerd en dus daarmee 
ook de inkomsten. De landelijke en federatieve afdrachten zijn onver-
anderd. Hangt af van ledenontwikkeling.

Belangrijk voor de begroting is het feit dat we in een jubileumjaar zit-
ten. Er is 20.000 euro uitgetrokken om het jubileum op gepaste wijze 
te vieren. Eén van deze kosten is de uitgave van het jubileumnummer. 
Dat nummer heeft 8.000 euro gekost, ook de portokosten worden 
hierdoor ook weer hoger. Wel zijn er zeer veel goede reacties op geko-
men en wordt daarom gezien als een waardevolle investering. 
De post verzekeringen komt dit jaar ook weer om de hoek kijken. 
Half juli worden deze weer geactiveerd. De bijdragen voor de com-
missies worden verkleind. 

Interen op de reserves. 
De baarscommissie krijgt iets meer vanwege het NK Baars. De kosten 
van de Hengelsportbeurs zijn beduidend hoger dan vorig jaar. Dit 
komt o.a. door thermobeker en live muziek. Er waren meer dan 1.200 
leden op afgekomen. Ook dit wordt als een goede uitgave gezien van-
wege het jubileumjaar. Daarnaast willen we dit jaar ook weer starten 
met workshops en bijvoorbeeld elke maandag van de maand een in-
loopmiddag. Daar kan iedereen binnenlopen voor koffie, films met als 
doel het clubhuis beter te benutten en meer binding te krijgen met de 
leden. Meer hierover in het HVZ-nieuws.
De VBC is gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren dus dat bedrag is af-
gebouwd. De controlecommissie is actief en er zal nog actiever ge-
controleerd gaan worden, samen met een BOA van de federatie. De 
bankkosten zijn gestegen. Daar zijn ook de pinkosten in opgenomen.
Bij 28.500 als negatief resultaat, waarvan 20.000 euro is gereserveerd 
voor het jubileum, betekent 8.500 euro als negatief resultaat. Door 
dit gegeven (stijgende kosten) stelt de penningmeester voor om de 
contributie te verhogen. De laatste keer is in 2003 geweest. 

Contributievoorstel 2017
Gelet op het financiële verslag van 2015 en het verwachte tekort in 
2016 stellen wij, m.i.v. 2017, een verhoging van de contributie voor 
met 3 euro  voor in elke categorie. Vraag van het bestuur aan de leden 
of hiermee ingestemd kan worden. Hiermee wordt ingestemd. 
Er zijn verder geen vragen. De penningmeester wordt bedankt door 
de voorzitter.
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8. Bestuurswijzigingen
Het bestuur stelt voor om Ruben Den Uil te benoemen als voorzitter 
van de commissie Zout.  Het bestuur stelt voor om Dennis Tromp te 
benoemen als coördinator voor water- en visstand beheer commissie.
Beiden worden met applaus benoemd als lid van het Algemeen Be-
stuur. Volgens rooster treedt Willem Spijkerman, voorzitter van de 
baarscommissie, af en stelt zich, 
met instemming van de vergade-
ring, opnieuw herkiesbaar.

Ook volgens rooster treedt Thijs 
ten Wolde als voorzitter af. Hij 
stelt zichzelf niet herkiesbaar. Dit 
is tijdig kenbaar gemaakt, maar er 
is geen opvolger gevonden. Er zijn 
wel een aantal gesprekken geweest 
maar helaas zonder succes. Dat be-
tekent dat er een tijdelijke oplos-
sing is bedacht, want het kan niet 
zijn dat er geen voorzitter is. De 
zoektocht naar een voorzitter gaat 
onverwijld door. De huidige secre-
taris Wim de Vries is bereid gevonden als waarnemend voorzitter. Dit 
wordt door de zaal ontvangen met applaus.
De waarnemend voorzitter neemt het woord:
Er is wel applaus, maar u staat ook voor voldongen feit. Het was als 
secretaris soms al moeilijk om de tijd te vinden en als je iets doet, 
dan moet je het goed doen. Het is daarom een lastige beslissing. Vol-

gens rooster treedt Jorrit Hazen, 2de secretaris, ook af en door de 
genoemde verschuiving stellen wij hem voor als secretaris. Gaan de 
leden hiermee akkoord? Er volgt applaus.
Wim neemt wederom het woord en zet Thijs centraal in het zonnetje. 
Hij bedankt hem, en zijn vrouw Han, uitvoerig voor de inzet en zijn 
vele activiteiten voor de HVZ. Ook de burgermeester van Wormer-

land, de heer Peter Tange, bezoekt 
de vergadering en overhandigt 
Thijs een oorkonde met een pen-
ning, namens het gemeentebestuur 
voor zijn jarenlange inzet.

9. Rondvraag en sluiting
De heer Gilles Lotten: Grote er-
gernis zijn de natuurvriendelijke 
oevers. Het is een besparing op 
onderhoud. Er is ooit een afspraak 
gemaakt dat er wel rekening gehou-
den wordt met de vissers maar hoe 
zit dit nu?

De waarnemend voorzitter ant-
woordt: er is reeds contact geweest met de gemeente. Afgelopen peri-
ode werden we geconfronteerd met de oevers in Wormerveer. 
Daar bleken paaltjes net onder het wateroppervlak te zijn geplaatst die 
het vissen en schaatsen moeilijk maken. We trekken daarin samen op 
met de schaatsvereniging en het is voor ons een grote zorg. In Wor-
merveer zijn we ooit wel bij een vergadering aanwezig geweest maar 
daarna er verder niet in gekend. Met name Dennis Tromp gaat zijn 
best doen om de contacten hierin te verbeteren. We willen minimaal 
aan tafel zitten om onze belangen kenbaar te maken.
Na de rondvraag volgt de traditionele verloting van hengelsportma-
terialen en vis. Bij de sluiting om 22.24 uur nodigt de waarnemend 
voorzitter iedereen uit om naar de najaarsbijeenkomst te komen. Bos-
wachter Arjen Postma, bekend van televisie, zal een lezing geven.

Jorrit Hazen
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Dat je tegenwoordig niet ver uit de buurt een karper kan vangen weet 
ik als geen ander. Deze krachtpatser van 75 cm pakte een broodkorst 
en dat op nog geen honderd meter verwijderd van het station Zaan-
dam. Vanaf boven aan de roltrap kan je zo de korstjes naar beneden 
werpen en dan zie je als je geluk hebt af en toe karpers aan de opper-
vlakte. En de korstjes zijn ook zo weg. Je moet wel eerst goed naar de 
lucht kijken of er geen meeuwen zitten of eenden, anders kan je brood 
blijven gooien.
 
Maar dat soort street fishing bevalt mij goed en het is voor mij nog 
geen 10 minuten fietsen. En wanneer je trek krijgt loop je effe naar de 
Deen voor een saucijzenbroodje uit de muur!
 

Ernst Kabel
Karper en Snoek visser

Krachtpatser

Mijn vangst

Regelmatig ontvangen wij foto’s van mooie vangsten. Dat vinden wij 
erg leuk! 
Vind je het ook leuk om  met je vangst in HVZ nieuws te staan?
Stuur dan een foto + een korte beschrijving naar 
a.vdros@tekstenreclame.nl. De kans is groot dat jij dan in een van de 
volgende edities van HVZ nieuws staat!

Hierbij nog de vangsten van Melvin en Joris.
Gevangen in de Knollendammervaart, mei 2016
De foto linksonder is van Ernst Kabel.

Nieuwe klaverjas 
seizoen
 
Het nieuwe klaverjasseizoen begint met een 
frisse start in een splinternieuw fris gebouw! 
Maar het ontspannen gezellige kaarten blijft 
als vanouds! Natuurlijk zijn ook nieuwe kla-
verjassers van harte welkom! Meer informatie? 
Neem dan contact op met Trudy van Daal, 
075 6228520

klaverjasdata:
16 en 30 september
14 en 28 oktober
11 en 25 november
9 en 23 december
13 en 27 januari
10 en 24 februari
10 en 24 maart
7 en 21 april



14 nieuws   sep - okt 2016

Vissen in de Dominicaanse Republiek
Dit is een Marlijn van 2 meter plus die ik in mei tijdens m’n va-
kantie wist te vangen in de Atlantische Oceaan bij Punta Cana 
(Dominicaanse Republiek).

Deze vis werd trollend gevangen achter de boot met een dode vis als 
aas. Ik zat vast in een zgn. vechtstoel. Dat moet ook wel want anders 
heb je de kans dat je overboord getrokken gaat worden.

Explosieve kracht
Die Marlijnen hebben een explosieve kracht en zijn razend snel en 
sterk en hebben een gevaarlijke lange bek als een speer die je dodelijk 
kunnen verwonden.
Ik was hier circa een half uur mee bezig en die Marlijn sprong meer-
dere keren spectaculair hoog uit het water en schuddend met z’n kop 
om proberend de haak te kunnen lossen. Je kunt het een beetje verge-
lijken met een snoek die dat ook doet maar dan in het klein.

Gelukkig was er professionele hulp aan boord die deze vis gaften en 
gelijk met die gevaarlijke punt in een afwateringsgat van de boot stop-
ten, waardoor die vis helemaal klem zat.
Ik moet wel vertellen dat zij daar niet zachtzinnig met vissen omgaan, 
want bijna alle gevangen vis gaat mee voor de restaurants, behalve 
giftige vissen, die gaan weer overboord.

Er werd trouwens die dag nog een grotere Marlijn gevangen maar die 
mocht een Engelsman drillen want iedereen kan aan de beurt komen, 
En nog een flinke Baraccuda met een gebit waar je goed op je vingers 
moet letten.
 

Ernst Kabel
 
 
 

vis en vakantie

Elke eerste maandagmiddag van de maand

Inloopmiddag 
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord reeds heeft vermeld starten wij 
dit najaar met inloopmiddagen.
In ons nieuwe clubhuis houden wij vanaf 3 oktober elke eerste maan-
dagmiddag van de maand een inloopmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur. 

Gewoon even bijpraten over de laatste vangsten, verenigingsnieuw-
tjes uitwisselen, wat beter kan bij de HVZ en wat van elkaar leren over 
beter vissen en de beste visstekken.

Voor iedere bezoeker is er een gratis bak koffie en tegen vergoeding 
een drankje. Wil je informatie over de HVZ? Of gewoon met anderen 
een kaartje leggen? Dan kan dat ook. Weet dat je welkom bent!

Voorlopig zijn de data: 3 oktober, 7 november en 5 december.
Wij hopen je een keer te mogen begroeten!

Henk op den Akker



 

 
Voor jeugd die van actie houdt! 
 

Nadere informatie: 
Exacte tijden en locaties volgen voor aanvang. 

Wat heb je nodig: een bakje wormen, of witte maden een hengeltje 
(insteek/telescoop van 3 a 4 meter of torrepikker voldoet prima) en 
een emmer. Werphengels en kunstaas zijn niet toegestaan. 

Vervoer van stek naar stek kan worden geregeld in overleg. 

ERVAAR HOE LEUK 

BAARSVISSEN KAN ZIJN! 

 
 

 

 
 

 

 

Topcompetitie 
baars jeugd 

En HSV 

Word 
jeugdbaarsvisser 
van het jaar 2016! 
 

 

Leeftijd: 8 t/m 18 
jaar, er wordt gevist 
in leeftijdscategoriёn 

 

 
Deelname is gratis 

voor 
vispashouders 

 
INSCHRIJVEN: 

Of meer informatie, 
bij de secretaris van 
de jeugdcommissie:  

Marieke Sijm 
tel: 0228-518373/ 
06-38234333 (ook 

Whatsapp) 
marieke.sijm@quicknet.nl 

  

De jeugdcommissie van Sportvisserij Midwest Nederland regio 
Noord organiseert een jeugd baars competitie voor 
jeugdleden van alle HSV’s MidWest, in samenwerking met de 
organisatie van de “Baarsvisser van het jaar”. De competitie 
bestaat uit 3 wedstrijden: 

HSV OBDAM: 27 AUGUSTUS 

KLOKKEWEEL: 29 OKTOBER 

ARIE BUTH MEMORIAL: 27 NOV 
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Ingezonden
Beste vrienden, bij mij in Durghorst woont Tilly Bos. Zij wist dat ik 
van vissen hield en maakte onderstaand gedichtje. Lijkt mij leuk om 
in HVZ nieuws te plaatsen zodat meerdere mensen er van kunnen 
genieten.

Herman Visser (oud commissielid HVZ)

Vissen
 
Ik zit te vissen tussen het riet
een mooier plek bestaat er niet
Het karrekietje loert naar mij
de roerdomp aan de and’re zij
een kikker sprint op het pompeblad
en visjes, ja, die zijn er zat

Ik pak een wormpje uit de doos
het beestje wil niet, het is boos
Het kronkelt als een wild’ in ‘rond
en glibbert eindelijk op de grond
verdwijnt dan met gezwinde spoed
z’n hardbevochten vrijheid tegemoet

Ik glimlach en denk daarbij
‘jij kleine worm, gelijk heb jij’
De hengel leg ik aan de kant
mijn blik dwaalt over het wijdse land
de rust, de stilte, het maakt me loom
ik zak in een diepe droom
zo’n fijne dag wil ik nooit meer missen
morgen ga ‘k weer lekker vissen

Tilly Bos

25 oktober najaarsbijeenkomst HVZ
Kom naar de najaarsbijeenkomst op 25 oktober en geniet 
van de verhalen van boswachter Arjan Postma. Arjan heeft 
een passie voor de Nederlandse natuur. Als geboren verteller 
brengt hij zijn enthousiasme (en zijn kennis) graag over op an-
deren. Hij treedt op in tv-programma’s, geeft lezingen en rond-
leidingen, schrijft boeken en geeft theatercolleges.

Arjan heeft in korte tijd de harten van natuurminnend Nederland 
veroverd. De freelance boswachter weet met zijn levendige manier van 
vertellen de natuur dichtbij te brengen. Zijn enthousiaste en originele 
verhalen verrassen niet alleen de beginnende natuurliefhebber, maar 
zelfs de meest ervaren natuurgenieter.

Freelance boswachter
Arjan Postma studeerde geschiedenis, maar kwam er al snel achter dat 
hij eigenlijk liever buiten wilde zijn. Hij werd boswachter voor het 
Landschap Noord-Holland. Toen tot zijn grote teleurstelling bleek 
dat een boswachter ongeveer 75% van de tijd achter een bureau moet 
zitten, koos hij ervoor freelance boswachter te worden. 
Arjan legt uit waarom hazen de Hells Angels uit de polder zijn. 
Hij laat zien dat die schattige koolmeesjes eigenlijk verschrikkelijke 
schuinsmarcheerders zijn. En hij vertelt het wonderlijke verhaal over 
de travestieten onder de kemphanen. Om met Arjan te spreken: 

niets menselijks is de dieren 
vreemd. 
Arjan Postma leert de mensen 
kijken door de ogen van een 
boswachter. Of je nou door de 
bossen loopt, over het strand 
of in je eigen achtertuin, je 
zult dingen ontdekken die 
vroeger verborgen bleven.

Na een lezing van Arjan zul je zo geïnspireerd raken dat je er zelf op 
uit wilt trekken. Dat je de natuur leert zien die onder jouw voeten ligt. 
Dat je de regen voelt als die er is, dat je ziet wat er gebeurt als er een 
buizerd overvliegt of dat je een insect van dichtbij zult bekijken en 
verwonderd raakt over de schoonheid van iets dat zo dicht bij je leeft.
Maar in de eerste plaats hoopt hij dat je zult gaan genieten van de na-
tuur. Je hoeft daarvoor niet ver te reizen. Mis deze lezing niet, kom de 
25ste oktober en geniet! En daarna: trek je jas aan en ga naar buiten 
om alle wetenswaardigheden zelf te beleven!

Graag tot ziens bij de najaarsbijeenkomst!

Wim de Vries

baarscommissie



Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

VOOR AL UW  

HENGELSPORT

ARTIKELEN 

VOOR ZOET- EN 

ZOUTWATER

koo-boten

Witte Vlinderweg 36A
1521 PS  Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

De houten schouw uit de Zaanstreek
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LIGPLAATSEN TE HUUR 
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en 
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar. 
Voor informatie: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65 

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK


