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agenda
Jeugdcommissie
Jeugdcursus: 13,20 en 27 maart, 3, 10 en 24 
april. 1 en 8 mei
10 mei eerste wedstrijd zomeravondcompe-
titie
27 mei en 26 september koppelwedstrijd 
jeugd/familie
24 t/m 27 juli jeugd zomerkamp

HVZ Hengelsportbeurs
19 februari 2016

Klaverjas
27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart
7 en 21 april

Vliegvissen
Bindavonden: 2 en 16 februari, 2,16 en 30 
maart, 13 en 27 april.

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Geslaagd jubileumjaar
Als bestuur kijken wij terug op een zeer 
geslaagd jubileumjaar. Wij hopen dat 
2017 ook een mooi jaar wordt en natuur-
lijk met name voor onze leden! Ik wens 
een ieder naast een gezond een visrijk 
jaar toe!

In november hebben wij samen met de fe-
deratie een streetfishwedstrijd georganiseerd, 
zie ook het verslag op pagina 10. Dit was een 
succes en in 2017 volgt er een heuse compe-
titie. Naast gastvereniging voor één van de 
wedstrijden, willen wij ook graag met mini-
maal één team gaan deelnemen.

Hengelsportbeurs
De voorbereidingen voor onze hengelsport-
beurs op 19 februari a.s. zijn al enkele maan-
den bezig en we kunnen rekenen op een 
prima aanbod van winkeliers en overige deel-
nemers. Kortom alle ingrediënten voor een 
geslaagde beurs zijn aanwezig. De program-
ma’s voor de reguliere activiteiten van de ver-
schillende commissies zijn gereed en via de 
website kan iedereen hiervan kennisnemen.
Hoewel we meer aanloop hadden verwacht 
gaan we, vanaf februari, de komende maan-
den door met de inloopmiddagen op de eer-
ste maandagmiddag van de maand. 

Dus wees welkom! Inmiddels is de nieuwe 
facebookpagina van de HVZ online, een 
nieuwe manier om interactief onze leden te 
informeren. Eén van de wensen van het be-
stuur is daarmee gerealiseerd.

Vacature
Eén van de andere wensen is: uitbreiding van 
ons bestuur. Al geruime tijd hebben wij een 
vacature voor een bestuurslid op het gebied 
van pr zaken en daarnaast zijn wij op zoek 
naar een voorzitter, zie het kader hieronder.
Graag tot ziens op onze hengelsportbeurs!

Wim de Vries

Voorziter gezocht!
 
Hengelsportvereniging Zaanstreek is een 
bloeiende vereniging met circa 4.750 leden 
en op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Voor deze vrijwilligersfunctie zoeken wij 
een voorzitter die:
•  Samen met de overige bestuursleden 
zorgt voor het uitvoeren van het vereni-
gingsbeleid volgens de statuten en beslui-
ten.
• Deel uitmaakt van het verenigingsbestuur 
en de vergaderingen leidt (2x per maand) 
van het dagelijks bestuur en het algemeen 
bestuur (voorzitters van de diverse commis-
sies). 
• Twee keer per jaar de ledenvergaderingen 
voorzit om de leden te informeren omtrent 
het reilen en zeilen van de vereniging.
• Zorgt voor een goede in- en externe verte-
genwoordiging van het bestuur.
• Enthousiast en aanspreekbaar is, aandacht 
toont, problemen signaleert en tracht bij 
geschillen oplossingen aan te dragen.

• Zorgt voor een goede taakverdeling en on-
derlinge vervanging.

Functie-eisen
• Goede communicatieve vaardigheden.
• In staat zowel in- als extern de vereniging 
te vertegenwoordigen en de belangen van 
de HVZ te behartigen.
• Flexibele instelling, stressbestendig en en-
thousiasme om de vereniging aan te sturen.
• Affiniteit heeft met de hengelsport.

Het is mogelijk om eerst gezamenlijk met de 
waarnemend voorzitter - in een duo-baan -
een invulling aan deze functie te geven. Wel 
is het uitgangspunt alle taken uiteindelijk 
over te dragen.
Reacties graag richten aan:
Het bestuur van Hengelsportvereniging 
Zaanstreek
Postbus 87 , 1540 AB Koog aan de Zaan

Of neem telefonisch contact op met de heer 
Wim de Vries, tel. 06-11 48 98 47



Laatst hebben ze een
kogelvis 

met snode plannen
opgepakt .....
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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
M. Tijms, 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

Nog geen Vispas 2017?
Eind december ging regelmatig de telefoon waar toch die vis-
pas bleef. Omdat wij in de Zaanstreek met eigen bezorgers 
werken (vrijwilligers) werd na de 15e gestart met het afleveren. 
Dan zijn de meeste betalingen binnen. 

Betalingen die later binnenkomen, gaan in de 2e ronde mee en dat is 
medio januari. Voor andere regio’s zijn de vispassen eind december per 
Post NL verzonden. Heb je de vispas dus nog niet in huis dan heb je 
waarschijnlijk nog niet betaald. 

Afhalen
Afhalen bij het HVZ kantoor gaat dan het snelst. En dan kun je als je 
wilt gelijk de nacht 3e hengelvergunning kopen. 
Let op! de uitgifte hiervan is uitsluitend voor HVZ leden met een 
maximum van 100 stuks. Zoals eerder aangekondigd, worden er geen 

lijsten van viswateren meer meegezonden. De app op de smartphone 
is een geldig bewijs of je in de wateren waar je bent ook daadwerke-
lijk mag vissen met de vispas. 
Wil je toch een boekje of aanvullende lijsten? Dan zijn die bij het 
HVZ kantoor  af te halen 
of bij de wederverkopers 
van de vispas. 
Op de Hengelsportbeurs 
van 19 februari a.s.is de le-
denadministratie aanwezig 
voor alle vragen.

Henk op den Akker

Een nieuw (vis)jaar
Daar zijn we dan weer! Een nieuw jaar vol nieuwe verwach-
tingen. Op het moment dat ik dit schrijf, gaat de kerstboom 
de deur weer uit en genieten we van een mooi zonnetje in de 
vrieskou.

Nog even en het is weer voorjaar. 
Begint het alweer een beetje te kriebelen? Er zijn er genoeg die in de 
winter hebben doorgevist, maar ik kan me ook voorstellen dat som-
migen nog even op het mooie weer wachten.
Mocht je er weer op uitgaan... graag nodig ik jullie uit om de redactie 
het komend jaar te voorzien van mooie visverslagen en ervaringen aan 
de waterkant.
Mooie kiekjes met je vangst... de kans is heel groot dat je dan in dit 
blad komt te staan. Dat zou leuk zijn toch?
Ik zie jullie vangsten graag tegemoet!

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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wintercompetitie

Vispas 2017
Heb je de contributie voor de vispas betaald maar nog niet de 
vispas ontvangen? Neem dan contact op met het HVZ kantoor. 
Dit kan telefonisch elke werkdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Ga niet vissen zonder vispas of met de oude vergunning. Een bekeu-
ring is zonde van het geld en het kan toch zo geregeld zijn. 

Apart document
Wellicht ten overvloede; voor het vissen met de 3e hengel of nachtvis-
vergunning is een apart document nodig, verkrijgbaar bij het HVZ 
kantoor. De nachtviszegel van de Federatie geldt dus niet voor HVZ 

wateren. Controleer vooraf op je smartphone of lijst van viswateren of 
je in HVZ wateren wilt vissen waar deze aparte vergunning voor no-
dig is. Vorig jaar hebben onze controleurs regelmatig mensen moeten 
wegsturen. Wij hopen je weer te zien aan de waterkant met de juiste 
papieren.

Henk op den Akker

Knorrepos
In het vorige HVZ nieuws (#5, 2016) stond een vangstbericht over de 
Knorrepos. Deze vis met een lengte van 43 blijkt een vangst te zijn 
van potentieel recordformaat. Lid Anton Janssen heeft een 
officiële recordclaim ingediend bij de Nederlands Commissie 
Record Zeevissen. 

Een probleem is echter wél dat deze zeevis werd gevangen in het 
Noordzeekanaal ter hoogte van de Zaan en dat is formeel een bin-
nenwater, waar je een VISpas nodig hebt om er te mogen vissen. En 
de NCRZ kan alleen records accepteren die werden gevangen in de 
Nederlandse zee- of kustwateren.
De claim zal in de derde week van januari as. aan de orde worden 
gebracht in de Jaarvergadering van de NCRZ, waarin alle claims van 
in 2016 gevangen potentiële recordvissen worden beoordeeld.
Voor meer informatie over de Nederlandse Commissie Record Zee-
vissen:  www.ncrz.nl

Anton Janssen heeft een knorrepos van recordformaat gevangen, 
dat staat vast. Of zijn vangst echter ook kan worden geratificeerd 
als officieel Nederlands record en als zodanig op de recordlijst kan 
worden opgenomen, dát is nu ter beoordeling door de commis-
sie… Voor meer informatie over de Knorrepos of Ombervis ver-
wijs ik u door naar dit artikel: http://www.zeehengelsport.nl/697/
ombervis-of-knorrepos-uit-de-oude-doos/ 

Met dank aan Peter Dohmen 
(algemeen hoofdredacteur 
Publishing House)

Jorrit Hazen
 

controle commissie

Willem Westra wint 
wintercompetitie HVZ 2016!
Zoals gebruikelijk zijn we de wintercompetitie gestart in de 
Zuidervaart in Zaandam. Dit jaar waren er 15 deelnemers. 
Er werd gevist in 2 vakken. We hadden dit keer veel diep water 
op de planning staan, zodat er nog een aardig visje gevangen 
kon worden: De Zaan, Markervaart en het Noord hollands 
Kanaal. 

De weging van de vis werd weer verzorgd door Anja en Kelly Swart, 
nogmaals dank daarvoor! De eerste vier wedstrijden deed Willem 
Westra goede zaken en wist telkens een 1 te vissen. Hij werd daardoor 
de te kloppen man in de tweede helft van de competitie. 

Uitslag
Kees van den Berg zat Willem Westra flink op de hielen en wist ook 
een paar keer een 1 te scoren. Om de derde plaats werd fel gestreden 
door Tjerk Veen, Ruud Swart en Martijn Tijms, de 3e plaats werd pas 
in de laatste wedstrijd op de Zaan beslist in het voordeel van Ruud 
Swart. De prijsuitreiking vond plaats in Het Zaanse Hoekje te Zaan-
dam, wederom goed verzorgd door de medewerkers daar. Allemaal 
bedankt voor de deelname  op naar het volgende seizoen!

Martijn Tijms
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jeugdcommissie
Goed vissen en vangen kun je leren!
13 maart start onze jeugdcursus vissen weer. 
Een cursus, dat klinkt moeilijk maar dat is het niet hoor. 
Met het prachtige cursusboek (waarin je later nog iets na kunt 
kijken) gaan we stap voor stap de meest belangrijke dingen 
van het vissen behandelen. 

Bijna alles komt aan de orde. Aas, voer, lijn, lood, dobbers, witvis-
sen, roofvissen, karpervissen etc. In een ongedwongen sfeer en onder-
steund door mooie computerpresentaties en soms film proberen we 
betere vissers van jullie te maken. Dit alleen maar omdat vissen pas 
echt leuk is als je wat vangt!

Gratis deelname
Iedereen die goed wil leren vissen is welkom. Voor HVZ jeugdleden 
is de deelname gratis. Ben je nog geen HVZ lid dan kun je voor een 
gereduceerde prijs lid worden dus zonder inschrijfgeld (vanf 12,50 per 
jaar). De ervaren vissers van de jeugdcommissie, wedstrijd, baars en 
vliegviscommissie maar ook andere goede vissers delen met jullie de 
geheimen van succesvol vissen. 

Leeftijd
Vanaf 9 jaar t/m 18 jaar kun je meedoen als je tenminste tot 21.00 uur 
op mag blijven. Heb je de jeugdcursus al een keer gedaan maar wil je 

nog een keer meedoen om je geheugen op te frissen? Geen probleem! 
Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur in het zaaltje van ons 
nieuwe HVZ kantoor op sportpark De Kalverhoek (AZ) bij wijk het 
Kalf in Zaandam (tegenover de kantine van DTS). 
Kun je een avond niet? Alweer geen probleem als je maar minimaal 
vijf van de acht lessen aanwezig bent geweest. 

Data
Op de volgende data wordt de jeugdcursus gehouden van 19.00 tot 
21.00 uur. De lessen zijn op 13,20 en 27 maart, 3, 10 en 24 april. 1 en 
8 mei. Dit is altijd op een maandag behalve 8 mei. Als je de laatste 
avond aanwezig bent ontvang je na afloop (en natuurlijk wat vragen 
die je goed moet beantwoorden) van de theorielessen het felbegeerde 
diploma HVZ jeugd sportvisser. 
Op zaterdagmorgen 8 mei vissen we in het echt op baars en met de 
vliegenhengel op voorn en baars bij de Jagersplas. 

Opgeven of info kan bij Frans Hagens, 06-43095500, 
hvz.jeugd@upcmail.nl of schrijf je vast in via onze website 
www.hvznet.nl
Tot ziens bij de HVZ Jeugd Viscursus!

Frans Hagens

E.van Soest Koog a/d Zaan
J.Buyse  Bissegem-Belgie  
P. Steenhuyse Gullegem-Belgie  
J.Hehn  Riedlingen - Duitsland 
J. van Nugteren Zaandam  
A. Neumaier Riedlingen - Duitsland 
T.S.Bek  Riedlingen - Duitsland 
P. Selg  Riedlingen - Duitsland 
P. Misiewicz Koog a/d Zaan  
M.Zajkowski Koog a/d Zaan  
C.M. Faaij  Schoonhoven  
J.Wals  Zaandam  

M.Lensen  Wormerveer  
D. Kalschoven Heemskerk  
P. Companje Zaandam  
M. van den Berg Zaandam  
L. Groen  Beverwijk  
T. Kluebkaeo Zaandam  
M. Steding Zaandam  
M. Thomeer Den Helder  
J. Kalschoven Beverwijk  
A.Hackmann Assendelft  
J.Tuin  Zaandijk   
D. Andreikiv Zaandam 

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden 
naam          woonplaats
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Wie waren in 2016 de winnaars bij de jeugd? 
De zomeravondcompetitie van 2016 is tot op het laatst span-
nend geweest maar waarom staat nu de uitslag er pas in? 
Wel omdat tussen het schrijven van berichten en het uiteinde-
lijke verzenden van het HVZ nieuws soms wel twee maanden 
of meer zitten. 

Het laatste HVZ nieuws van 2016 lag half november op de mat en 
daarin kon de uitslag van eind oktober niet op tijd worden geplaatst. 
Toch willen we jullie deze niet onthouden en ook zeker de sponsors 
van onze feestavond een complimentje geven want zonder hen geen 
mooie prijzen en rijk gevulde tombola. 

Zoals gewoonlijk hebben we in twee leeftijdsgroepen gevist. De groep 
van 8 t/m 14 jaar en de groep van 14 t/m 18 jaar.
Er zijn prijzen voor iedereen en bekers of medailles voor de nummers 
1, 2, en 3. Verder hebben we een prijs voor de grootste brasem en 
Voorn en de kleinste vis. Verder js er natuurlijk nog de Joop Gruys 
aanmoedigingsprijs. Bij de groep jongste vissertjes (8 t/m 13 jaar) was 
in 2016 de winnaar Brent. Een knappe prestatie omdat hij slechts acht 
jaar is. Aan de andere kant heeft hij een makkelijke start gehad met de 
kennis en spullen van zijn oom en opa die beiden wedstrijdvisser zijn. 

De jeugdcommissie dankt alle vissertjes en ouders voor hun aanwezig-
heid, onze sponsors voor een geslaagd prijzenpakket en de tombola 
prijzen. 

Programma 2017
Op naar het wedstrijdseizoen 2017 waarvan de eerste wedstrijd op 10 
mei van 18.30 tot 21.00 in de Zuidervaart wordt gehoden. 
Kijk voor het hele programma op onze website www.hvznet.nl

De uitslag was als volgt: Groep B 8 t/m 13 jaar: 1 Brent Wesseling, 
2 Xander van der Horst, 3 Tycho Duits, 4 Jill Doves, 5 Maurijn Dreu-
ning, 6 Lorenzo Veen, 7 Melvin Room, 8 Jasper Rijken. Bij de groep 
14 t/m 18 waren dit 1 Pim Swart en 2 Jack Toledo. Jasper Rijken ving 
de kleinste vis van 7 cm, Tycho Duits de grootste brasem van 49 cm 
en Lorenzo Veen de grootste voorn van 17 cm. De Joop Gruys aan-
moedigingsprijs ging in 2016 naar Maurijn Dreuning. 

Met dank aan onze sponsors!
Siro, Middelweg 110 1911 EK Uitgeest 
Fortune (regio Alkmaar) 
Andre Nobel, De Hoefsmid 39 b 1851PZ  Heiloo 
Renaud, Wandelweg 41 A/B 1521AB  Wormerveer 
Blue Peter Watersport, Lagendijk 7 1911 MT  Uitgeest 
Lekker aan de Haven  (Mike Hopman), Lagendijk 1 e 1911MT  Uitgeest 
Jachthaven Uitgeest en De Meerparel, Lagendijk 7 1911MT  Uitgeest 
Slagerij Schoen, Zuiddijk 63 1501CB Zaandam
EVEZET aas en lokvoer, De BB Hal Zuideinde 44 1541CD Koog a/d 
Zaan 
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HVZ Hengelsportbeurs
19 februari 2017
HVZ Hengelsportbeurs in sporthal Zaanstad Zuid
De HVZ organiseert op zondag 19 februari weer haar jaarlijkse 
Hengelsportbeurs in de sporthal `Zaanstad Zuid` aan de Weer 
26 te Zaandam. De HVZ is met ruim 4500 leden de grootste 
hengelsportvereniging boven het Noordzeekanaal. Voor alle 
beursbezoekers en leden ligt er een gratis visgeschenk klaar. 

Verder geven wij een inkijkje in al onze activiteiten voor hengelspor-
ters. De entree van deze beurs is voor iedereen dus ook voor niet HVZ 
leden gratis! 

Deelnemers beurs
Deelnemers aan deze hengelsportbeurs zijn veel Noord-Hollandse 
hengelsport winkeliers. Verder zijn er een dobbermaker, een hengel-
bouwer, vliegbinders, een visgids reisorganisatie met visreizen. 
De federatieve en HVZ zeeviscommissie is aanwezig met een drilma-
chine en diverse watersportbedrijven met visboten en buitenboord-
motoren. Kaylee Goedhardt en Roel Reuvers zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden over wedstrijdvissen. Bij hen en de stand van Evezet 
kun je alles vragen over bijvoorbeeld wedstrijdvoer samenstellen. 
De Zaanse vliegvissers geven een demonstratie vliegen binden. 
Ook is een werpbaan waar geoefend kan worden met de vliegenhengel. 

Vind je dit helemaal geweldig? Dan kan gelijk een visreis geboekt wor-
den naar een mooie rivier in het buitenland. Ook zijn op onze beurs 
visboten te bewonderen (en te koop natuurlijk). De administratie 
van de HVZ is aanwezig voor het ophalen van je HVZ vispas 2017, 
het inschrijven van nieuwe leden en het afhalen van een 3e hengel of 
nachtvisvergunningen. Uiteraard tegen betaling. 
Er kan ter plaatse worden gepind. 
Bij de aanwezige hengelsportwinkeliers  als  Hengelsport Rik,  Handy 
Fish, Hengelsport 2000, Lagerweij Hengelsport, Rien de Wolf, Discus 
Rio Negro, Pioneer Baits, Mabibo en Hengelsport Hoorn zijn veel 
hengelsportkoopjes te halen. 

Indeling beursvloer

Ruilbeurs
Voor de altijd druk bezochte HVZ ruilbeurs van vismaterialen staan 
veel hengelsporters vroeg op. Je kunt hier de mooiste koopjes in de 
wacht te slepen. Wil je zelf overtollige hengelspullen verkopen dan 
kunt je deze inleveren bij het nieuwe HVZ kantoor (sportpark de 
Kalverhoek). Let op want wij zijn verhuisd op dit sportpark en zitten 
naast wielerclub DTS). 

Inlevermoment
Inleveren kun je op de donderdag en vrijdagavond (16 en 17 februari) 
voorafgaand aan de ruilbeurs van 19.00 tot 21.30 uur. Op zaterdag-
morgen 18 februari kan dit van 10.00 tot 12.00 uur. 
Je noemt de prijs en als je artikel verkocht is dan wordt aan het einde 
van de beursdag afgerekend. Deze service is kosteloos voor HVZ le-
den. Aan niet HVZ leden vragen wij een vergoeding van 10% van het 
verkoopbedrag. 

Op het gezellige terras op de beurs en bo-
ven in de kantine kun je een hapje en een 
drankje kopen. En vergeet niet mee te spe-
len met het Rad van Fortuin dat voor deze 
dag tjokvol prijzen zit met een fantastische 
vijfde laatste ronde om circa 14.00 uur. 
Er zijn prachtige visprijzen te winnen voor 
een luttel bedrag. Onze beurs is een bezoek 
meer dan waard dus! 

Noteer in je agenda:  zondag 19 februari 
van 10.00 tot 15.00 uur HVZ Hengelsport-
beurs in sporthal Zaanstad Zuid, de Weer 
26 te Zaandam.

Frans Hagens
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HVZettertje
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.

De HVZ houdt op zondag 19 februari a.s. haar jaar-
lijkse HVZ Hengelsportbeurs. Vast onderdeel binnen 
onze hengelsportbeurs is onze zeer druk bezochte 
ruilbeurs waar iedereen zijn of haar overtollige hen-
gelspullen kan verkopen. 

Een prima manier om van uw overtollige hengelsport ma-
terialen af te komen en met de opbrengs weer iets nieuws 
aan te schaffen. 

Je ruimt je viskoffer of schuur op en kunt tevens een an-
dere sportvisser, die hiernaar op zoek was, een plezier doen. 
Voorwaarde is wel dat de door u aangeboden spullen com-
pleet, in goede staat, werkend en niet ouder dan circa 15 
jaar zijn. 
Uitzondering is er voor oude visspullen met verzamelwaar-
de. Alles zoals hengels, molens, koffers, hoezen, pluggen, 
dobbers, leefnetten etc. kan worden aangeboden. Tijdens 
de inname avonden op de donderdag en vrijdagavond (16, 
17 febr.) en zaterdagmorgen (18 febr.) zullen uw spullen 
worden ingenomen en in overleg met u wordt de verkoop-
prijs bepaald. 

Opbrengst
Tijdens de ruilbeurs zelf kan een ieder de spullen bekijken 
en kopen. Aan het einde van de beurs om circa 15.00 uur 
wordt er afgerekend en kun je de opbrengst van de door 
jou ingebrachte spullen ophalen. De HVZ doet dit koste-
loos voor haar leden maar neemt geen enkele verantwoor-
ding voor beschadiging en/of diefstal. 
Niet leden betalen voor deze service een vergoeding van 
10% aan de HVZ. Uw spullen brengen en aanbieden kan 
op donderdag en vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur of 
op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op het HVZ 
kantoor op sportpark de Kalverhoek (let op de borden). 

De HVZ transporteert op zondag de spullen naar de ruil-
beurs en stalt ze uit. Niet verkochte artikelen moeten aan 
het einde van de beursdag weer worden opgehaald in de 
Vang voor 15.00 uur. Niet opgehaalde artikelen vervallen 
aan de HVZ.

Frans Hagens

Breng je overtollige hengelspullen naar onze ruilbeurs!

Dit is Bent uit Zaandam. Hij tilde deze snoekdame zo op om even 
mee op de foto te gaan. Deze snoek werd gevangen in de Wester-
watering.

Ernst Kabel
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HVZ organiseert streetfishing wedstrijd
Op 27 november jl. heeft de 
HVZ samen met sportvisse-
rij MidWest Nederland een 
heuse streetfishing wed-
strijd georganiseerd. Het 
streetfishen is een relatieve 
nieuwe vorm van visserij die 
de laatste tijd een storm-
achtige ontwikkeling door-
maakt. 

Het is een lichte visserij waarin 
men de kades en de vergeten 
hoekjes van het stadswater af-
struint op zoek naar roofvis. 
Het is zeer populair onder de 
jeugd. Omdat er toch gemerkt 

wordt dat de jeugdafdeling (in het gehele land) onder druk staat, is 
het een poging om dat tij te keren en meer (jonge) vissers enthou-
siast te maken voor de sportvisserij. De wedstrijd werd in het HVZ 
clubgebouw geopend door Rudmer Heerema (VVD) en Frits Jager 
(MidWest).
 
Teams
Het weer zat gelukkig mee en om 10.00 uur begonnen de teams met 
vissen. Er wordt gevist in teams van 4 mensen waarvan er 2 minimaal 
onder de 21 moeten zijn. Het parcours bestond uit het gebied tussen 
de Den Uyl brug en de Bernardbrug. Overal op de Voorzaan en de 
Zaan mocht gevist worden. Er deden in totaal acht teams mee waar-
onder een team uit Wormerveer en een team uit Krommenie. Om 
14.00 uur was de wedstrijd afgelopen en toog men naar het clubge-
bouw in het sportpark voor de prijsuitreiking. Er is redelijk gevangen. 
De grootste baars was 45 centimeter, snoekbaars 58 cm en ook werd 
er nog een snoek gevangen op de Voorzaan van 90 centimeter. Deze 
telde echter niet mee voor de uitslag omdat hij werd gevangen door 
een reserve teamlid.
 Het team uit Zeewolde werd knap eerste met in totaal ruim 250 centi-
meter vis. Het team uit Krommenie ging naar huis met de poedelprijs. 
Het bestuur wil sportvisserij MidWest Nederland bedanken voor de 
organisatie maar bovenal onze Jaap de Bouter voor zijn organisatori-

sche vaardigheden en met hem alle andere vrijwilligers voor het mo-
gelijke maken van deze geslaagde dag. Ook willen wij de sponsoren 
Konger/Pike XL, Lagerweij Hengelsport (Westzaan) en Hengelsport 
Rik (Beverwijk) bedanken voor het beschikbaar stellen van de mooie 
prijzentafel.
Een leuk weetje: volgend jaar zal er een nieuwe competitie van start 
gaan met 6 wedstrijden in verschillende steden gelegen in het gebied 
van sportvisserij MidWest Nederland. Het zou leuk zijn als hier een 

team namens de HVZ in mee participeert. Aanmeldingen en ideeën 
zijn altijd welkom.

Jorrit Hazen

25 oktober 2016 DTS, Kalverhoek
Aanwezig bestuur: W. De Vries (voorzitter), H. op den Akker (pen-
ningmeester), J. Hazen (secretaris), W. Spijkerman, K. Mandjes, 
D. Tromp, R. den Uil en J. de Bouter. Totaal aanwezige leden: 97.

1. Opening
Wim opent de vergadering om 20:08 en heet een aantal mensen in 
het bijzonder welkom, te weten de ereleden W. Metselaar, E. Jonker, 
J. Alrich, L. Overdijkink, Th. Ten Wolde, T. Moed en J. Gruijs. 
Voor de nieuwe leden is er jubileum nummer en een HVZ 75 jaar kof-
fiebeker af te halen na de vergadering.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergade-
ring d.d. 24 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Wim bedankt de secretaris 
voor de notulen.

3. Ingekomen stukken
- Afbericht van Herman Veenstra, Alex van der Horst, Alain de Geus 
en Joop Lotten

- Ingekomen handgeschreven brief van dhr. de Jager over baggerpro-
blematiek Westzanerpolder. Dhr de Jager vraagt hoe het hiermee staat. 
In dit licht is er een nieuwsontwikkeling wat betreft de overgang van 
onderhoud van de gemeente naar het waterschap. 

Notulen najaarsbijeenkomst 2016



 nieuws     feb - maart 2017    11

Zie ook mededelingen bestuur, bij punt 4.
Secretaris geeft aan dat dhr de Jager niet fysiek bij de bijeenkomst 
aanwezig kan zijn en hem nog persoonlijk zal beantwoorden.

- Mail van dhr. Bouwman over leegvissen HVZ water. Gevraagd wordt 
of dhr. Bouwman aanwezig is en of hij zijn punt mondeling kan toe-
lichten. Hij geeft aan dat hij regelmatig mensen ziet vissen die illegale 
praktijken hanteren en daarbij meer vis meenemen dan is toegestaan. 
Dit gebeurt op een regelmatige basis en hij vermoedt dat het bijdraagt 
aan het, naar zijn mening, teruglopen van de visstand. Hij stelt een 
terugzetplicht voor. Wim beantwoordt dit: deze observaties worden 
niet gedeeld door de controlecommissie. Wim nodigt uit om concreet 
met misstanden te komen, liefst met bewijs en/of foto’s. Dhr. Bouw-
man brengt in dat hij dit niet prettig vindt omdat hij vaak alleen vist. 
Henk neemt het woord als hoofd controle; legt uit dat er zeer regel-
matig door de eigen controleurs wordt gecontroleerd maar ook door 
de BOA. Stelt voor dat hij een telefoonnummer geeft dat wanneer hij 
een heterdaad ziet hij kan bellen.
Dhr. Bouwman wil dit graag ter stemming brengen maar dat verzoek 
kan niet zonder meer worden gehonoreerd zonder daarbij de reeds 
afgesproken procedures te hanteren. Jorrit geeft daarnaast wel aan dat 
er nagedacht zal gaan worden over voorstel terugzetplicht; hij bedankt 
voor dhr. Bouwman voor zijn inbreng.

4. Mededelingen bestuur
- Werkzaamheden en aanpassingen aan het sportpark zijn nu gereed. 
Het nieuwe clubgebouw is volledig in gebruik genomen door onder 
andere de  klaverjassers. Maar ook de vliegbindavonden van de vlieg-
vissers worden hier gehouden. Alleen de akoestiek is nog te verbeteren. 
Verder zijn wij blij dat dit klaar is.
- De inloopmiddagen zijn gestart. Afgelopen maand is de eerste bij-
eenkomst geweest. De volgende zijn op 7 no-
vember en 5 december. Ze vinden plaats op de 
eerste maandag van de maand vanaf half twee. 

- Het NK Baars is op 1 oktober georganiseerd 
door Willem Spijkerman. De wedstrijd vond 
plaats op de Knollendammervaart. Er zijn bij-
na 3000 baarsjes gevangen. Deze officiële Ne-
derlands Kampioen Wedstrijd is georganiseerd 
in het kader van het 75 jarige bestaan.

- Onlangs is bekend geworden dat het onder-
houd van het gemeentewater over is gegaan naar het waterschap. Dat 
is niet alleen in Zaanstad maar ook elders. We merken nu dat dit 
hier weinig mee gebeurt afwachten wat het waterschap hier in doet. 
Bijvoorbeeld het maaien van riet gebeurt niet tot slecht en dat is te 
merken op bijvoorbeeld de wedstrijdwateren maar ook bij de ecolo-
gische oevers. Ook het baggeren waar dhr. de Jager naar vraagt is hier 
onderdeel van. Wel zullen wij deze ontwikkeling goed volgen en waar 
mogelijk onze belangen behartigen. 

- Ook de wedstrijdagenda op de website is nu volledig operationeel. 
Dit is handig voor controleurs maar ook voor de leden. Met dit be-
stand is goed te zien waar en wanneer er gevist wordt in wedstrijdver-
band zodat er rekening mee gehouden kan worden.

- Erelid Egbert Jonker is bezig voor ons om de site compatibel te ma-
ken met smartphone en tablet, dit gaat in samenwerking met Sport-
visserij Nederland en wij hopen hier meer over te kunnen melden in 
de loop van volgend jaar.

- Op de website is tevens een nieuwsbericht geplaatst over een cursus 
controleur. De commissie kan uitbreiding gebruiken.

- Er zal op 27 november een streetfishing wedstrijd plaatsvinden op de 
Voorzaan en de Zaan in samenwerking met de Federatie.
- Wij doen mee een aan aangekondigd spiegelkarperproject op het boe-
zemwater. Dit doen we samen met de federatie en een aantal andere 
HSV’en. Het boezemwater bestrijkt een groot deel van Noord-Hol-

land en bestaat uit bijvoorbeeld de Zaan, Markervaart, NH-kanaal. 
Wel zullen er afspraken komen met de beroepsvissers dat de gevangen 
spiegels worden teruggezet.

- Datum hengelsportbeurs: zondag 19 februari 2017 in sporthal Zuid. 
Frans Hagens is hier de coördinator van. Suggesties, ideeën of vragen 
kunnen naar hem.

- Als bestuur houden wij ons ook een spiegel voor. In een veranderende 
maatschappij en wereld met verschuivende belangen en idealen. Waar 
staan we voor? Hoe kunnen we onze leden beter bereiken? Wat is de 
rol van de nieuwe media daarin? Maar ook wat je van de vrijwilligers 
verwacht ten aanzien van lastige en complexe vraagstukken in bijvoor-
beeld de communicatie met de federatie en beroep. 
Daarnaast maken wij ons ook zorgen om de continuïteit van het be-
stuur. Er is toch nieuwe aanwas nodig.

Herman Veenstra is verhuisd naar Almere en stapt derhalve uit het 
bestuur. Zijn opvolger Martijn Tijms zal de wintercompetitie gaan 
organiseren. Herman blijft wel de 55+ wedstrijden organiseren. 
Cor Martens doet de dinsdagavond wedstrijd. Martijn zal in de voor-
jaarsvergadering in functie benoemd worden.

Het bestuur heeft gemeend dat wij Henk op den Akker even in het 
zonnetje willen zetten. Hij heeft de afgelopen jaren heel veel werk 
voor de vereniging verricht. Zowel met de bouw van het kantoor als 
met de tal van andere werkzaamheden. Hij krijgt een bloemetje en 
een applaus.

5. HVZetter van 2016
De HVZetter van het jaar 2016 is Chris Hagens. Chris is zeer actief in 
de jeugdcommissie en het viskamp. Maar ook bij de ruilbeurs, work-

shops, controleur en verschillende andere hand- en 
spandiensten. Chris ontvangt de bijbehorende at-
tenties en gaat met applaus op de foto.

6. Rondvraag en sluiting
Kees van Montfoort stelt een vraag. Hij licht toe 
dat hij regelmatig op de Jagersplas vist en daar veel 
vissers treft bij wie de derde hengel- en nachtvis ver-
gunning niet in orde is. Hij stelt dat de meeste geen 
verstand hebben van welke vergunning men nodig 

heeft en stelt voor dat het naar de landelijke lijst gaat. Hij vraagt zich 
af of de derde hengel- en nachtvisvergunning eraf kan of dat hier beter 
op gecontroleerd kan worden. Wim geeft aan dat het destijds als pilot 
is ingesteld en dat er gekozen is om het nachtvissen en drie hengels 
uit de landelijke lijst te houden om het in de hand te houden en het 
exclusief te houden voor eigen leden. Er is een maximum van 100 
vergunningen te koop en daarvan worden er jaarlijks zo’n 80 verkocht. 
Henk geeft aan dat er ook op de Jagersplas regelmatig wordt gecontro-
leerd maar dat het niet mogelijk is om elk moment daar aanwezig te 
zijn. Henk stelt ook hiervoor zijn mobiele nummer beschikbaar zodat 
er wellicht sneller geschakeld kan worden bij eventuele misstanden.

Na de pauze krijgt Arjan Postma het woord en met een zeer geani-
meerde en uitermate boeiende lezing over het reilen en zeilen van de 
natuur in Nederland. Daarbij worden ook zekere een aantal kritische 
noten bij goedbedoeld beleid gezet en ook de visstand komt aan bod 
met onder andere verhalen over de opmars van de meerval. 

Na verloting van de gerookte vis en hengelsportartikelen voor de ver-
kochte loten sluit de voorzitter om 22:15 uur de geslaagde bijeenkomst.

Jorrit Hazen



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


