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Zaanse vliegvissers weer thuis
in nieuw HVZ clubhuis

voorwoord
Uitdagingen
De zomermaanden stonden in het teken
van de verhuizing en de opening van
ons nieuwe clubgebouw. Dat had letterlijk en figuurlijk nog wel wat voeten in
de aarde. Een verhuizing, terwijl de toegangsweg en het toegangspad nog niet
gereed waren. Daarnaast werden er nog
wat kabelwerkzaamheden verricht en
de groenvoorziening aangelegd. Maar
het is allemaal gelukt. Met veel dank
aan onze vaste club van vrijwilligers!

HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging. 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

Overigens heeft het hele sportpark Kalverhoek een facelift gehad, met als resultaat
een prachtige accommodatie van AZ, twee
nieuwe parkeerplaatsen en een nieuwe wielerbaan.
Op 10 september opende burgemeester
Peter Tange van de gemeente Wormerland
ons pand met een hengel in de hand. Zie verder het verslag en foto’s op pagina 8.
De plaatselijke pers heeft op een prima wijze
hieraan ruchtbaarheid gegeven.
Daarnaast hebben we goede reacties mogen
ontvangen en zo kort na de opening geeft dat
een fijn gevoel.

Vliegvissers

De vliegvissers hebben alweer een aantal bindavonden gehouden (zie voorpagina) en ook
zijn de kaarten door de klaverjassers weer
geschud. De akoestiek in de gemeenschappelijke ruimte dient nog te verbeteren.
Wij vertrouwen erop dat in het nieuwe pand
de ledenadministratie en de bestuurlijke zaken op een voortreffelijke wijze gaan verlopen.

Inloopmiddag

Daarnaast gaan we de gemeenschappelijke
ruimte benutten voor inloopmiddagen op de
eerste maandag van elke maand.
Alle leden zijn van harte welkom om naast
het bezichtigen van ons pand met andere
leden visserslatijn uit te wisselen, misschien
een filmpje te bekijken, een kaartje te leggen,
maar bovenal met elkaar het verenigingsgevoel te delen. Misschien tref je daar wel een
nieuwe vismaat en kun je van elkaar leren om
zo meer uit het lidmaatschap van de HVZ
te halen. De eerste inloopmiddag was op 3
oktober en reeds zeer succesvol.
We hebben een mooie nazomer gehad, maar
of het ten goede kwam van de visvangsten
betwijfel ik, de vangsten waren weer erg wisselend, maar dat is vissen…
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Op 1 oktober hebben we het NK baars georganiseerd. Er werd gevist in de Knollendammervaart en met een heus Wilhelmus voor
de winnaar was het een geslaagd evenement.
Het was tevens de laatste jubileumactiviteit.
Nu al kunnen we terugkijken op een prima
jubileumjaar.

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

Visie

We gaan ons alvast richten op het volgende
jaar, maar ook proberen een visie te vormen
voor de komende jaren. Waar staan we voor
als vereniging, wat willen onze leden, hoe
kunnen we ze goed bereiken, hoe kunnen
we een aantal zaken voor de leden optimaliseren of meer verbreden, wat doen we met
de nieuwe media, willen we bijvoorbeeld een
officiële Facebookpagina?
Hoe staat het met de visrechten, hebben we
overal wel goed grip op, hoe is de continuïteit van het bestuur?
Kunnen we het alleen, de (ondersteunende)
rol van de federatie, hebben we versterking
nodig?
Kortom voldoende uitdagingen en vragen.
Dus op zoek naar antwoorden.
Als je goede ideeën of suggesties hebt; we
staan ervoor open. Al loop je het risico dat
als je een vinger geeft wij je hele hand nemen,
maar schroom niet!
Wim de Vries

agenda
Baarscommissie

12 november NK Baarsvissen voor korpsen

Jeugdcommissie

27 november competitie Baarsvisser van het
jaar voor de jeugd. zie hvznet.nl

Klaverjas

11 en 25 november, 9 en 23 december, 13 en
27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart
7 en 21 april

Commissie zout

20 november, Scheveningen
18 december, pier Wijk aan Zee

Commissie zoet

Eerstvolgende wedstrijden 5, 12, en 19
november.
zie voor alle data en locaties hvznet.nl
Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

van de penningmeester

Van de administratie

Vispas

Leden die geen automatische incasso
hebben afgegeven, ontvangen bij deze
uitgave van HVZ nieuws een acceptgiro.

Zoals gebruikelijk vindt in oktober de
afsluiting plaats bij de ledenadministratie. Opzeggingen zijn dan verwerkt en
ook de nieuwe leden komen in het automatische bestand voor de aanmaak
van de vispassen.
Gelukkig groeit het aantal leden dat voor het
gemak van de betaling per machtiging kiest
gestaag en ruim 2200 leden hebben hier geen
omkijken meer naar.
De overigen vinden bij dit nummer een acceptgiro bijgesloten. De extra kosten van
€ 2,00 zijn in het totaalbedrag opgenomen.
Een ieder die vóór 1 december de contributie overmaakt, krijgt de vispas voor het einde
van het jaar in de brievenbus.

13.30 tot 17.00 uur. Betaling kan contant
of per PIN. Als je wilt dan kun je gelijk de
nachtvisvergunning 2017 aanschaffen.
Het nieuwe clubgebouw staat en er zijn wat
nieuwe investeringen gedaan.
Via de subsidieregeling van Sportvisserij Nederland gaan wij een verzoek indienen voor
een bijdrage in deze extra kosten.
Henk op den Akker

Bij betaling van het verschuldigde bedrag
vragen wij u dringend het hierop vermelde lidnummer te vermelden.
Het komt namelijk nog wel eens voor
dat het verschuldigde bedrag van een
rekening wordt afgeschreven dat niet op
naam staat van de vispashouder.
Vertrouwende op uw aller medewerking.
			B. van Vuure

Openingstijden kantoor
Met ingang van 1 oktober is het kantoor
geopend op: Maandag t/m vrijdag van
13.30 uur tot 17.00 uur.

Je kunt overigens ook de vispas komen afhalen op het HVZ kantoor alle werkdagen van

van de redactie
Dit is hem dan alweer... nummer 5 in dit
75- jarig HVZ jubileumjaar. Het laatste
nummer van 2016.
Naar mijn idee is het jaar omgevlogen!
Veel activiteiten en gebeurtenissen zijn langsgekomen. Met als bijzondere mijlpaal natuurlijk de opening van het nieuwe kantoor
op zaterdag 10 september. Het was een gezellig samenzijn op een zonovergoten dag.

De fantatieke vissers zullen zich weer wat
warmer moeten kleden aan de waterkant. En
anderen zullen wellicht de hengels weer een
poosje opbergen tot het voorjaar.
Hoe dan ook, ik wens je een mooie en knusse
winter toe. Graag tot in het nieuwe jaar!

Prima stek voor het
nieuwe HVZ-kantoor!
Maar d’r zit alleen
geen vis .....

Annegreet van der Ros

Terwijl ik dit schrijf, schijnt het zonnetje nog
steeds, maar is de eerste herfstkou dan toch
echt begonnen.

Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

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

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

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

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

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001.
Lid van de federatie van hengelsportverenigingen MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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‘De makelaar die
méér in huis heeft’
Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy
Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken
Financial Planning

U zit zeker bij HVMS
T. 075 6510610

www.hvms.nl

E. makelaardij@hvms.nl
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The standard is pro

Dealer van :

R

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

The standard is pro

2

R

The standard is pro
Tohatsu Buitenboordmotoren
- Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester
boten - LowRance Fishfinders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport
accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op
www.helmerhorstwatersport.nl
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The standard is pro

The standard is pro
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Openingstijden
Di - Wo - Vr 10.00 - 17.30 uur
Do 13.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 17.00 uur
Gratis parkeren

ZIE OOK WWW.DISCUSCOMPLEET.NL EN VOLG & LIKE DE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE ACTUELE ACTIES

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772

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

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

commissie zout
Scheveningen
25 september 2016

Na een veel te lange zomerstop stonden de ruige zeebonken
van de HVZ weer te trappelen om te gaan vissen. Met maar
liefst 44 vissers vertrokken we vanuit de haven naar de visgronden. Het was schitterend weer, maar ondanks dit waren
de vangsten niet om over naar huis te schrijven.
Misschien kwam het door het warme nazomer weer, of lagen we op de
verkeerde plek. Iedereen had moeite om een visje te vangen.
Ondanks (of misschien dankzij) de slechte vangsten was het een zeer
gezellige dag. Mooi weer, een lekker hapje en een koud drankje... wat
wil je nog meer. Je hoeft dus niet altijd een berg vis te vangen om toch
een leuke dag te hebben.

Uitslag

Dit alles resulteerde in de volgende uitslag: Op de vijfde plaats is geëindigd Maarten Forrer met toch nog 2m19 aan vis.
Net niet op podium, met een cm meer dan plaats 5; Zeeg Kuijken.
Wim Heijnen eindigde net wel op het podium met 2m89. Tweede was
Jan Blokdijk met 4 meter en 22cm aan schar en met 6 cm meer werd
Ruben den Uil vandaag eerste.
Ruben den Uil

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden (vervolg p. 7)
naam		
I.Taramboi
B.Deubel
S.Moojen
M.de Rijk
S.McAllister
J.de Groen
K.Min
J.Post
A.Bandyra
B.de Boer
R.Saygik
S.Smit
R.Udink
M.van Houten
N.Onrust
W.Pollack
C.Veenstra
D.Nachtegaal
S.Becker
X.Bik
R.Walter
T.Wijnberge
D.van Westerhoven
M.R.P.Postma
S.Wojciech Jacek
G.Lovecchio
M.van Gijzel
D.Krijt
B.Kok
J.Waal
S.Agassiev
T.Visser
R.Spaarwater
J.B.Homma
L.J.Homma
O.Nugter
E.Steensma
H.T.van den Berg
W.van Santen
P.J.Krysa

woonplaats
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandam
Oostzaan
Assendelft
Zaandam
Assendelft
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Hoofddorp
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Wormer
Zaandam
Zaandijk
Zaandam
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Warder
Zaandam
Zaandam
Wormerveer

H.Nijdam
D.Wilisowski
D.J.J.Commissaris
B.Vitali
V.Atanasov
S.Stevens
E.de Rijk
H.van Eerde
F.Zijl
A.Stevens
T.Eijkelmans
S.Park
S.Lacruz
T.Aalsma
R.D.Polomski
O.Prins
D.Siekerman
H.M.van der Meer
C.Wezel
P.Brusse
R.Mucha
W.Kosciesza
L.Veen
A.Sari
S.Ijff
D.Zbroja
M.Bethlem
J.Aekdiusz
J.Joffes
S.J.Warren
B.Wesseling
A.Reijinga
E.de Vries
J.Toele
L.Yordanov
K.H.Pach
S.J. Czyz
R.Praat
D.Leerlooijer
De Vries

Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Velserbroek
Zaandam
Zaandijk
Amsterdam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Jisp
Zaandam
Wormer
Wormer
Wijdewormer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Heiloo
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Wormer
Assendelft

R.J.Jonkman
M.Benhouche
P.Schild
J.van Rijen
D.Houter
R.Nijman
J.van Drimmelen
V.Jacobsen
C.J.P van der Raad
D.Knol
R.Y.Sahin
M.M.C.Greuter
J.Schneider
T.Schleeper
M.Maksijninko
N.de Pina
J.Beck
V.Griskov
J.Zukova
A.Siem
C.Beerepoot
Z.Haagsma
E.Gotje
M.Boot
De Ridder
E.van Leeuwen
M.Amhali
K.R.Kempczynski
Aafjes
J.G.Nestor Gotowala
S.de Ridder
R.Hartog
M.Verkade
W.van der Hoeven
L.van Koert
R.Smit
K.Wals
S.Tan
B.R.Selim
G.Vrooland

Assendelft
Zaandam
Assendelft
Assendelft
Oostzaan
Krommenie
Krommenie
Assendelft
Wormerveer
Westzaan
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Krommenie
Wormerveer
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Krommenie
Zaandijk
Wormer
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Westzaan
Zaandam
Wormerveer

S.S.Shukri
Hilster
I.Guven
O.Leurs
J.R.Tanasale
R.van Roode
P.Scherjon
C.J.van der Woude
P.M.Lambinon
I.de Jong
R.Ebbink
S.Kok
Y.Konings
B.Schipper
G.Witlam
L.van der Plas
S.Barens
T.Barens
N.Witlam
J.A.van der Pol
A.van Rossem
P.Top
D.Sankiewicz
W.van Maasdam
T.Fisser
H.Bech
N.Kuiper
D.ten Brink
E.Hulsing
T.M.Stengs
M.Stengs
J.Bleeker
S.Meijer
R.Lotten
S.Jager
M.Bieman
M.Kolasa
T.M.Tol
A.P.Venema
R.F.Venema

nieuws

Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Krommenie
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Veen
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Westzaan
Westzaan
Assendelft
Zaandijk
Wormer
Koog a/d Zaan
Wijk aan Zee
Westzaan
Midwoud
Hoorn
Purmerend
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Westzaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
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jeugdcommissie
Heerlijk weer tijdens tweede koppelwedstrijd jeugd/familie
Op 17 september is de tweede koppelwedstrijd voor de jeugd
gevist waarbij een jeugdlid vist met zijn of haar vader, moeder,
broer, zus, neef, nicht, oom, tante, opa, oma etc. Het maakt eigenlijk niet uit als het maar familie is.
Dit om uit te vinden wie de beste visser in de familie is.
Deze wedstrijd hadden we heerlijk weer want na de voorgaande heel
warme septemberdagen was het nu een beetje bewolkt, weinig wind
en 19 tot 21 graden. De vissen wilden ook wel bijten hoewel het merendeel klein was. Er werden wel aantallen gevangen.
Brasem was iets moeilijker te vangen maar na verloop van tijd lukte
dat ook een paar. Om 13.00 uur klonk het eindsignaal en kon er werden gewogen. Duidelijk was dat zij die brasem hadden gevangen tot
de top behoren. Immers van die kleine vis heb je er 20 nodig ongeveer
voor 1 kilo vis maar 1 brasem weegt al snel een kilo of meer. Belangrijk
omdat er in deze wedstrijd op gewicht wordt gevist.
Ton en Iris Moed hadden het beste gevist mede omdat Ton gekozen
had voor de winkle picker en dit leverde brasems op en totaal 6950
gram. Tweede waren Lorenzo en Tjerk Veen met 4950 gram en Maurijn Dreuning met zijn vader Ruud hadden 4900 gram gevangen.
Ze eindigeden op plaats 3. Iedere jeugdvisser mocht nog een mooie
prijs uitzoeken bij deze gratis wedstrijd welke we in het voorjaar van
2017 zeker zullen herhalen.
De Jeugdcommissie

Zomerkamp 2016
Omdat de vakanties van de basisschool dit jaar laat vielen,
konden we pas op zomerkamp in bijna de laatste week van
augustus. Tijdens het opbouwen van ons kamp was het gelukkig droog maar het waaide behoorlijk. Toch wist de ervaren bouwploeg met enkele extra ingehuurde vrijwilligers het
kamp weer zonder schade op te bouwen.
De zondag waarop de kinderen kwamen, was het weer allerminst aantrekkelijk en de hele ochtend regende het zelfs.
Maar tegen de middag klaarde het weer op en de voorspellingen voor
de komende dagen waren zelfs uitstekend.
Nadat Frans de ouders en kinderen die de weg naar Nieuwkoop niet
wisten, had opgehaald in Koog aan de Zaan, werden ze door de hele
jeugdcommissie ontvangen op het terrein van de fa. Hoogerwerf in
Nieuwkoop. Daar kregen ze per twee een bootje toegewezen en de opdracht om naar ons eiland toe te roeien. Helaas waaide het nog steeds
zo hard dat de HVZ boten als sleepboten moesten fungeren.

Lek

Op het eiland werden de regels uitgelegd en daarna mocht iedereen
zijn of haar slaapplaats in de grote tent kiezen. De meeste hebben dat
goed gedaan. Hoewel de tent elk jaar wordt nagekeken, was er toch
een lek en wel precies boven het bed van Piet Plekker. Gelukkig waren
er ook nog droge spullen voor hem in reserve.
De hele nacht regende het pijpenstelen maar iedereen vermaakte zich
prima met het maken van tuigjes, de boffers en warme thee van Piet,
de hengels in orde maken en de kaarten in de slaapzak.
6
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Maandagmorgen waaide het nog steeds hard maar het was wel droog
dus kon er worden gevist. Dus eerst verkoop van voer en aas.
Geweldig voer van Evezet welke ook sponsor is van ons kamp.
De palen waaraan de bootjes moesten liggen, waren zoveel mogelijk
achter de dijk aan de overkant van het kamp uitgezet. Zelf naar de
stek roeien was best een hele opgave voor sommigen maar met een
beetje hulp lukte ook dat. Geen grote vangsten de eerste wedstrijd en
ook ’s middags bij de tweede wedstrijd werd er hoofdzakelijk kleine
vis gevangen. Maar er werd wel gevangen door iedereen. Voor iedere
wedstrijd loten de kids met wie ze in een bootje vissen maar dat is
steeds een meer ervaren visser met een pas beginnende.
Omdat het resultaat per bootje telt, hebben ze allebei belang bij een
goed resultaat en helpen ze elkaar. Zo werd er ook dinsdagmorgen
gevist maar inmiddels was het schitterend weer geworden.

Barbecue

Dinsdagmiddag was het inmiddels zo warm dat besloten werd te gaan
zwemmen in het tegenover het kamp gelegen buiten zwembad. Heerlijk! Na afloop was er een barbecue op het eiland met verrukkelijk
vlees van Slagerij Schoen uit Zaandam.

Sponsors bedankt!
Firma Beentjes grond en straatwerken Castricum
Firma Schurer Oostzaan
Lagerweij Hengelsport Westzaan
Slagerij Schoen Zaandam
Fam. Bieman
Loes Plekker
Firma Steelworks Zaandam
BB Hal Koog aan de Zaan
Van de Stadt Mode Schoenen Koog aan de Zaan
Riga Verf IJmuiden
Evezet fishing

Alle sponsors noemen we onderaan dit artikel en de HVZ jeugd is
ze veel dank verschuldigd dat zij ook dit jaar het zomerkamp weer
mogelijk hebben gemaakt.
Woensdag was alweer zo’n prachtige dag waarbij de kids zo snel mogelijk het water op gingen om er voor de echte hitte er af te kunnen en
nog even zwemmen. Er werd weer veel kleine vis gevangen maar toen
het nog warmer werd villen de beten stil. ’s Middags na het zwemmen moest er alweer worden ingepakt want de ouders kwamen om
17.00 uur de jongelui weer ophalen. De prijzen moesten nog worden
uitgereikt en daarna konden de kids weer roeiend naar de wal. Nou ja
met een klein beetje hulp. Jeugd tevreden, ouder weer blij en jeugdcommissie moe maar voldaan. Kortom missie geslaagd nu alleen nog
ff het kamp opruimen en morgen terug. Glukkig komt er weer hulp.
Helpers en jeugdcommissie allemaal bedankt, jullie zijn kanjers.
Frans Hagens
vervolg nieuwe leden
naam		

woonplaats

D.Koopman
H.Antonik
A.T.Tyszkiewicz
K.J.Venema
M.Karreman
B.Karreman
D.Kurper
D.Battaglia
P.Bieman
F.Hamelink
N.Leeflang
C.Guieb
T.Schoenmaker
D.Ton
R.D.Janssen
R.R.van Nunen
M.Scheeren
K.Chicocki
E.Guieb
A.H.Elasri
B.A.Herrelweg
J.Timmer
L.van der Sluijs
P.van der Sluijs
J.J.de Dood
D.de Jager
J.Pilouw
P.Kroezen
T.M.Kruk
S.Keizer
V.Konics
P.Lawalata
T.C.Stam
I.Spasov
J.de Dood

Purmerend
Wijk aan Zee
Assendelft
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Assendelft
Hoofddorp
Wormerveer
Zaandam
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Krommenie
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Wormer
Wormer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Oostzaan

A.J.Helderman
Wormer
M. de Carvalho Cruz
Zaandijk
R.Stoop
Assendelft
J.Greijwucki
Zaandam
M.N.Kluiven
Zaandijk
Q.R. Koning
Zaandijk
D.Doedens
Zaandam
M.Vromans
Westzaan
J.M.van Duijse
Zaandam
M.van Duijse
Zaandam
L.Thille
Koog a/d Zaan
G.Penner
Wormer
S.Kolev
Wormer
F.Eijben
Zaandam
R.Han
Zaandam
R.C.Hooijschuur
Zaandam
Q.Vis
Zaandam
W.Vis
Zaandam
M.Swartsenburg
Zaandam
P.Schaar
Wormer
M.Krap
Wormer
J.Kroes
Zaandam
K.Monen
Wormer
J.Duarte
Amsterdam
T.van den Berg
Zaandam
B.de Ruig
Zaandam
K.Pieper
Zaandam
R.van den Berg
Zaandam
D.Giusto
Wormer
S.Kramer
Zaandam
B.van der Horst
Zaandijk
E.Hofman
Zaandam
A.Haarlem
Koog a/d Zaan
P.Bogdam
Zaandam
M.Adamczyk
Assendelft

S.Moeske
Zossen
T.van Hees
Arendonk - Belgie
R.Vreeken
Zaandam
A.B.Knidel
Oostzaan
J.T.Duinmeijer
Koog a/d Zaan
R.Meijer
Wormer
D.Kuijt
Wormerveer
M.Mavek Pheda wiedenbruch-Du
W.Sprokholt
Ilpendam
… Sprokholt
Zaandam
W.Jonge
Assendelft
M.Sebastian Bad Waldliesborn-Dui
C.Henle
Lippesode-Duitsland
J.M.R
Wormer
T.Smit
Zaandam
J.Spit
Zaandam
G.Berckmans
Wavrre - Belgie
E.Vondung Ludwigshafen-Duitsland
R.Poelman
Badhoevedorp
W.Vaandrager
Den Haag
L.Poree
Zaandam
S.Lorenc
Zaandam
J.Klarenbeek
Zaandam
V.Akulov
Oostzaan
S.W.Rijkenberg
Koog a/d Zaan
F.M.Luschen
Hoofddorp
R.Duijn
Doetinchem
F.H.Niesten
Zaandijk
J.van de Meulen
Assendelft
A.Arbeider
Zaandijk
M.de Bruin
Zaandijk
J.van Gemert
Zaandam
N.Veldhuis
Zaandam
J.Lamphen
Zaandam
S.A.Waal
Westzaan

B.Wissenburg
Wormerveer
J.ten Napel
Zaandam
J.Reijling
Zaandijk
H.Cukur
Zaandam
S.van Meggelen
Assendelft
I.D.H. Helderman
Krommenie
L.Boon
Zaandam
Q.X.Wang
Wormerveer
G.Sun
Wormerveer
M.Makalowski
Zaandam
E.Schipper
Zaandam
R.Zomerdijk
Assendelft
M.Schipper
Zaandijk
S.Bauer
Erwitte Duitsland
H.Ibrahim
Zaandam
A.Kus
Zaandam
D.W.Bartosik
Zaandam
J.Haak
Koog a/d Zaan
E.van der Leek
Krommenie
P.Antos
Zaandam
R.Smits
Zaandam
E.Tromp
Zaandijk
P.K.Posochow
Wormer
A.Stor
Zaandam
P.Krap
Wormer
L. den Uil
Assendelft
R.van Putten
Oost Knollendam
G.Bruinsma
Zaandam
E.Ellens
Krommenie
S.Vos
Wormerveer
D.Niesluchowski
Zaandam
S.R.B.Rijkenberg
Koog a/d Zaan
P.Benschop
Zaandam
D.S.Maliszewski
Zaandam
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Opening HVZ clubgebouw
Op 10 september om 12.00 uur stond, na een gedegen voorbereiding, alles gereed. De koffie met wat lekkers, statafels, de
geluidsinstallatie en beachvlaggen voor de aankleding.
Spoedig kwamen de eerste genodigden, waaronder wethouder Jeroen
Olthof van de gemeente Zaanstad, ereleden, commissieleden, vertegenwoordigers van de federatie en hengelverenigingen en bestuurders
van de omliggende verenigingen. Zij werden door het bestuur begroet.
Diverse fraaie boeketten bloemen en mooie planten werden in ontvangst genomen en dit verhoogde de feestvreugde en sierde het clubhuis.

Rake dril

Om 13.00 uur heette, onder zomerse omstandigheden, Wim de Vries
iedereen namens het bestuur welkom. Hij haalde aan dat, de toenmalige bestuursleden, met ons eerste clubgebouw na veertig jaar - in 1981

komende jaren weer een goede basis is gelegd met een meer eigentijds pand. Tevens bedankte Wim de vrijwilligers hartelijk voor de
verrichtte werkzaamheden. Burgemeester Peter Tange nam het woord
en na een welgemeende toespraak pakte hij kordaat de klaarstaande
hengel. Met een ferme en rake dril trok hij een doek weg dat voor de
toegangsdeur hing en werden de letters HVZ zichtbaar. Hij opende
de deur en daarmee was het pand officieel geopend.
Snel vulde het kantoor en de gemeenschappelijke ruimte zich met
de aanwezigen en werden de positieve reacties door het bestuur in
ontvangst genomen.
Het werd een genoeglijk samenzijn en er wordt teruggekeken op een
prima opening van ons clubgebouw.
Wim de Vries

- de vereniging een eigen gezicht hadden gegeven.
Nu vijfendertig jaar later sprak hij het vertrouwen uit dat er voor de

8

HVZettertje

Te koop

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 contactgegevens in de advertentie te vermelden.
De redactie heeft het recht de tekst eventueel in te korten.

Te koop aangeboden:
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Een tiental telescoop- en karperhengels met bijbehorende molens.
Tel. 075 6700459

NK Baarsvissen

De HVZ heeft in het kader van het 75-jarig bestaan gevraagd
of we het Nederlands kampioenschap Baarsvissen mochten
organiseren. Het verzoek werd gehonoreerd en op zaterdag
1 oktober werd het NK Baarsvissen gehouden.
Als viswater was de Knollendammervaart uitgekozen. Er stond wel
veel riet, op sommige plekken soms héél veel riet, maar daar zijn de
baarsvissers wel op voorbereid.
De eerste vissers kwamen om 6.30 uur het dorpshuis van Oost-Knollendam binnen, waar de koffie klaarstond. Veel HVZ’ers hadden hun
medewerking toegezegd om te tellen, te schrijven en als wedstrijdleider te fungeren. Henk had als taak het wedstrijdparcours aan te
kleden met onze HVZ beachvlaggen.
Het was een mooi aangezicht om iedere keer het
parcours te herkennen.
Na het openingswoord
van Willem, kreeg iedereen zijn steknummer
uitgereikt en werd naar
het wedstrijdwater gereden. We reden eerst naar
Spijkerboor, om daar te
keren, zodat iedereen
met de neus van de auto’s dezelfde richting op stond.
In de eerste stek ving Erik Maes er al meteen 35, waarmee hij de koppositie innam en hem ook niet meer heeft afgestaan.

Hij werd dan ook Nederlands kampioen met 98 stuks, tweede werd
Rob Eelsing met 93 stuks en derde Pieter Oostwouder met 87 stuks.
Jeroen Buijs had er ook 87, maar Pieter zijn beste stek was 28 stuks en
daar kon Jeroen niet tegenop (24 stuks). De drie mannen stonden op
het erepodium en het Wilhelmus werd gespeeld. Iedereen ging staan,
kortom een schitterend moment!
Beste HVZ’er werd Tim Mandjes met een 29 ste plek. Hij ving er
totaal 59.
Terugkijkend op deze wedstrijd mogen we best trots zijn. Iedereen
had vis, een eerlijk parcours, 2.987 baarsjes werden er totaal gevangen
en geen wanklank gehoord. Nogmaals iedereen die hieraan meegewerkt heeft ontzettend bedankt! En uiteraard onze voorzitter Wim de
Vries die de prijsuitreiking voor zijn rekening nam.
Willem Spijkerman

Selectie Baars 21 augustus 2016
Onder barre omstandigheden, het water kwam met bakken
uit de lucht, werd de selectiewedstrijd voor het NK baarsvissen gehouden in Uitgeest.
HSV de Sander had deze keer de organisatie in handen en
heeft dat weer voortreffelijk gedaan.
Met 5 HVZ’ers aan de kant van een totaal aantal deelnemers van 32
mannen, deze keer weer geen vrouw, moest het toch raar lopen als er
geen naar het NK zou gaan.
De baarzen waren goed aanwezig alleen de grootte liet te wensen over

heel veel ‘torren’ werden er gevangen. Na 5 x 20 minuten kwam Henk
Roos als winnaar uit de bus met 84 stuks en Jeroen Buis op respectabele afstand met 72 stuks. Tim Mandjes was de beste HVZ-er met 44
stuks gevolg door zijn buurman en vader met 31 stuks. Willem Spijkerman kon er 27 in zijn bun krijgen en Frans Hogeterp één minder
Hennie de Boer sloot de rij met 19 stuks. In totaal werden er 1085 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 33,91 baars per deelnemer.
Kees Mandjes
nieuws
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controle commissie
‘Controleren is een feest’
Sinds begin 2014 ben ik in ‘dienst’ van de HVZ als controleur na
eind 2013 de controleurscursus gedaan te hebben. Ik ben dat
gaan doen omdat ik sinds een paar jaar in Wormerveer aan het
water woon en dus ook bijna dagelijks aan het vissen ben.
En ik hang de simpele filosofie aan dat - als je de vruchten plukt van
een vereniging - je dan ook iets terug mag doen voor die vereniging.
Natuurlijk wel afhankelijk van beschikbare tijd en gelegenheid.
Zo deed ik dat ook voor LTVZ de tennisvereniging (redactiewerkzaamheden) en doe ik dat al heel lang voor de voetbalclub Hellas
Sport v/h ZFC. (tegenwoordig redacteur van de website).
In mijn tennistijd heb ik jarenlang met Willem Metselaar en Leo
Overdijkink gespeeld zodat u wel begrijpt hoe ik voorzichtig richting
de HVZ gestuurd werd.
Klaar voor en onderweg naar controle op de Zaan

Feest

Mijn allereerste controle die ik zelfstandig uitvoerde (en dat was best
wel een beetje spannend kan ik u verzekeren) betrof een visser aan de
Nauernasche Vaart en dat bleek iemand te zijn die ik van heel vroeger
kende uit mijn voetbaltijd bij TOB in Tuindorp Oostzaan. De wereld
is dus klein bleek maar weer.
Inmiddels ben ik een kleine 200 controles en een boel ervaring verder
en het is een feest. Er is (na vissen uiteraard) niets mooier dan langs
de waterkant met vissers kletsen over vissen. En ze vinden het ook in
99% van de gevallen leuk om gecontroleerd te worden. ‘Ik vis al mijn
hele leven en ik ben nog nooit gecontroleerd’.
Ze komen echt overal vandaan. Veel vissers uit de omgeving van Leiden en Den Haag tot een visser uit Duitsland met een vispas van de
HVZ. En van de week nog een uit Nieuwolda.
Ik durf zelfs te stellen dat er meer vissers in onze HVZ wateren vissen
van elders dan eigen HVZ vissers. En het is natuurlijk ook een feest
omdat tegenwoordig meer dan 90% over de vispas met bijbehorende
lijst van viswateren of de app van visplanner beschikt. Natuurlijk zijn
er ook mensen die de pas even ‘vergeten’ zijn en die mogen dan inpakken of een dagvergunning kopen voor 10,00 euro. En als je met
vrienden uit Den Haag zit te vissen en je woont in Wassenaar dan is
een tientje ook geen probleem.

Advies

Laatst zat er aan de Nauernasche Vaart nog een visser met 3 hengels
te vissen met keurig een 3 achterop zijn vispas. Blijkt dat dus achteraf
niet correct te zijn. In de HVZ wateren heb je dus altijd een aparte
schriftelijke vergunning nodig van de HVZ. Zo ben je nooit te oud
om iets te leren.
Wat ook weinig bekend is, heb ik zondag weer gemerkt, dat je dus
geen volledig opgetuigde 3e hengel aan de waterkant bij je mag hebben omdat je dan geacht wordt met 3 hengels te vissen. Mijn advies
is dan berg hem op in de auto of haal de haak eraf, want een hengel
zonder haak is juridisch gezien geen hengel.
Sinds kort voer ik ook controles uit met de boot op de Zaan en in het
Guisveld. Zelf ben ik niet bepaald een deskundig schipper en ik kan
u verzekeren dat, als je op De Zaan een boot benadert met 2 of 3 vissers met aan alle kanten hengels, dat je dan uiterst voorzichtig moet
manoeuvreren en dat ga ik nooit meer leren. Gelukkig heb ik een
10
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vriend die schipper is voor de Poelboerderij in Wormer die daar zeer
bedreven in is en zo hebben wij in augustus op een zondag 33 vissers
op en langs de Zaan gecontroleerd. En controle is wel nodig is gebleken. Goed nieuws voor onze roofvissers; die dag werd er op De Zaan
een meerval van een kleine meter gevangen. Dus Danielle je hoeft er
niet speciaal voor naar de Ebro in Spanje. Je kunt ze ook in De Zaan
vangen want als er 1 zit, zitten er ook meer.

Controleurs gezocht

Onze controlecommissie is sinds januari van dit jaar 1 controleur
armer geworden. Wij controleren nu al het HVZ water met 4 man
waarvan er 2 ook nog een bestuursfunctie vervullen. U begrijpt dat de
commissie dringend aanvulling behoeft en zoals hiervoor gezegd, ik
vind het een feest om te doen en ik nodig u dan ook uit om u op te
geven. Als u dat te ver vindt gaan dan kunt u ook gewoon eens een
paar keer met mij mee te gaan om te ervaren hoe leuk het is.
Frans Hoogland,
controleur en karpervisser
tel. 075 - 6164509

Visdag bestuur

Op 7 september werd weer de jaarlijkse bestuursvisdag gehouden. Na een aantal jaren in het Zwet te hebben gevist, werd dit
jaar voor een andere locatie gekozen, namelijk ter plaatse en
de directe omgeving bij de bootverhuurder aan de Haarlemmerringvaart te Aalsmeer
Enkele vissers bleven aan de kant vissen, maar de meesten zochten een
bootje uit. Ruben en Jorrit gingen gezamenlijk in één boot op jacht
naar grote vis en ook Kees en Willem gingen weer samen in één boot.
Schitterend weer, vliegtuigen, die rakelings over de hoofden vlogen;
buiten het vissen om was er voldoende te genieten.

Geluk beproeven

Kees en Willem besloten om schuin naar de overkant te roeien om
daar hun geluk te beproeven. Dit bleek achteraf een gouden keuze.
Hoewel, mede door het mooie weer, veel pleziervaart, bleven ze regelmatig vis vangen. De collega’s mopperden dat de vangsten tegen de
middag helemaal stil viel, en dat eigenlijk de middag nog maar zeer
weinig vis opleverde. Ruben en Jorrit wisten een snoek van 97 cm. te
vangen, wat hen de prijs voor de grootste vis opleverde. Na het vissen
hebben we heerlijk gegeten en mocht onze voorzitter de prijzen uitreiken. Verrast was Wim dat de nrs. 1 en 2 in één en dezelfde boot zaten.
Hierna trokken wij, ondanks wat mindere vangsten als de laatste jaren,
weer huiswaarts na een mooie en hete dag.
						Willem

Uitslag
1. Kees Mandjes		
2.Willem Spijkerman
3. Wim de Vries		
4. Ton Moed		
5. Jaap de Bouter		
6. Henk Scholten		
7. Hans Beltman		
8. Henk op den Akker

938 cm
896 cm
750 cm
6.20 cm
5.80 cm
4.40 cm
4.10 cm
357 cm

mijn vangst
Knorrepos

Enkele weken geleden ben ik gaan dropshotten op het Noordzee
kanaal en daar hebben wij deze vis gevangen. Na deze op internet
te hebben opgezocht, kwamen wij uit op een knorrepos. Deze was
43 cm groot en gevangen aan een bliekje.
Groeten,
Anton Janssen, Zaandam
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

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