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Streetfish competitie Zaandam
Met de pen op snoekbaars
Let op je vergunningen!

juni - augustus 2017

voorwoord

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

Het voorjaar was koud, de paasdagen
waren nog kouder dan de kerstdagen.
Er viel zelfs hier en daar een winterse
bui. Toch meldden de controleurs dat
de karpervissers het weer trotseerden
en zelfs mooie vangsten beleefden.
Net als een paar jaar geleden krijgen wij signalen dat een aantal leden graag bij de HVZ
een karpercommissie willen. Als bestuur willen wij hiervoor zeker een platform bieden
en we zullen dan ook met een aantal leden
hierover praten. Mocht je je hierbij aan willen sluiten, laat het onsweten!
In de maand augustus vindt er een karperwedstrijd plaats.

Verenigingsactiviteiten

Steeds meer mensen weten onze Facebookpagina te vinden. Ondertussen zijn de verschillende verenigingsactiviteiten weer volop
aan de gang. Jammer genoeg hebben we de
jeugdcursus voor een jaar moeten uitstellen. Maar het jeugdviskamp staat wel weer
gepland.

Regelmatig spreken wij bestuurders van andere verenigingen om samen het wel en wee
van de verschillende verenigingen de revue
te laten passeren. Kort geleden hebben wij
een zeer plezierig en nuttig onderhoud gehad met een afvaardiging van het bestuur
van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging
(AHV). Het was goed te horen dat ze in Amsterdam de zaken ook goed voor elkaar hebben. We hebben afgesproken de contacten te
verstevigen.

Water- en visstandbeheer

In dit HVZ nieuws en op de website doen
wij een oproep aan leden die zich willen inzetten op het gebied van water- en visstandbeheer. Graag treden wij nog meer in contact
met onze leden, om zo te beluisteren wat
men van de HVZ verwacht. De inloopmiddagen op de eerste maandag van de maand
bieden in ieder geval de ruimte hiertoe.
Ik wens iedereen een mooie zomer met geweldige vangsten!!

van de penningmeester

Wim de Vries

VISpassen 2017
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a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties
a.vdros@tekstenreclame.nl

Fotografie
Anton van Daal
commissieleden
Foto voorzijde: Streetfish competitie
Zaandam, 26 maart 2017

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

agenda
Jeugdcommissie

27 mei en 26 september koppelwedstrijd
jeugd/familie
24 t/m 27 juli jeugd zomerkamp

Wedstrijden zoet

zomeravondcompetitie, 30 mei, 6, 13, 20, 27
juni

Er zijn ruim 350 VISpassen niet afgenomen en die worden geretourneerd naar
Sportvisserij Nederland. Het is wel jammer dat de passen aangemaakt zijn en
gewoon niet op herinneringen of aanmaningen wordt gereageerd. Dit kost
veel geld en werk.
Gelukkig komen er aan de andere kant weer
nieuwe aanmeldingen binnen via de winkeliers en Online. Nieuwe leden krijgen wel het
verzoek een machtiging bij de aanvraag in te
vullen op de VB voor een doorlopend HVZ
lidmaatschap. Alleen dan wordt de VISpas
ook volgend jaar afgegeven.
Acceptgiro’s blijven gezonden worden aan
bestaande leden die op deze wijze betalen.
Wel met een toeslag van 5 euro. Een machtiging is ook door hen eenvoudig in te vullen via de website en dat scheelt dan toch
behoorlijk.

Vormgeving en redactie

Baarscommissie

17 juni Open HVZ wedstrijd
3 september: Selectie NK Baars individueel
regio West
7 oktober: NK Baars individueel regio Noord
11 november: NK Baars korpsen
Nieuwe leden die niet willen machtigen, dienen elk jaar opnieuw een VISpas aan te vragen met de bijbehorende inschrijfkosten.
Automatische verlenging zonder de machtiging is dus vanaf 2018 voor nieuwe leden niet
meer mogelijk.
Van Sportvisserij Midwest Nederland mochten wij inmiddels de subsidie ontvangen voor
onze hengelsportbeurs 2017. Over de datum
van dit evenement voor 2018 wordt al weer
nagedacht.
Henk op den Akker

Vliegvissen

Bindavonden, 7 en 21 september. Zie verder
de website

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Let op je vergunningen!
Op 2 april heeft er weer een grote groepscontrole plaatsgevonden. Alle HVZ controleurs en onze BOA van SMWN zijn de
meeste waterkanten langs geweest.
Voor onze nieuwe controleur Martijn (zie foto) was het de eerste gezamenlijke ronde. Hij was verrast over de positieve reacties van de
meeste sportvissers. Alle controles zijn weer in het registratiesysteem
(RCS) ingevoerd. De meeste papieren waren goed in orde.
Tot onze verbazing was er toch een HVZ lid op roofvis aan het vissen
in de gesloten tijd. En dit nog wel met levend aas. Er is proces verbaal
opgemaakt en dit gaat enkele honderden euro’s kosten.

Nachtvisserij

De nachtvisserij gaat dit jaar extra aandacht krijgen. Met name controle op de welbekende karper wateren zullen zowel aan de kanten als
ook in de parken worden opgevoerd. Het Jagersveld is een van de ge-

wurrempie

bieden dat frequenter bezocht
gaat worden.
De HVZ nacht/3e hengel vergunningen zijn nog via het
HVZ kantoor verkrijgbaar.
Kosten € 25 per vergunning.
Aan de Zaan zijn enkele borden
‘verboden te vissen’ - die daar
ten onrechte door bewoners
waren geplaatst - door de controlecommissie verwijderd.
Henk op den Akker

van de redactie
Ode aan Wurrempie

Die zeester vertelde me,
dat ze eigenlijk filmster had
willen worden . .

Jaagang in, jaargang uit... in elke uitgave van HVZ nieuws is daar
altijd weer Wurrempie.
Eigentijdse (vis)humor, soms met een knipoog naar de actualiteit.
Met een trouwe schare fans, geeft hij - of is het een zij? - je altijd weer
een glimlach op je gezicht. Een mooie afwisseling tussen al het HVZ
verenigingsnieuws.
En daarom verdient Wurrempie het om eens een keer in het zonnetje
te worden gezet.
Wurrempie... bedankt! We hopen nog lang van je te mogen genieten.
Namens Wurrempie en de redactie wens ik jullie alvast een fijne zomer
toe met mooie vangsten!
Annegreet van der Ros

Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

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

K. Mandjes, vliegviscommissie
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- en visstand beheer

Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijdewormer
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.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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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
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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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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

Metalo paaswedstrijd

Noordpier Wijk aan Zee, 9 april 2017
De opkomst was redelijk goed te noemen met 26 man. Deze hadden er,
mede door het mooie weer, zeer veel zin in en waren ruim voor half 9 al
op hun stek aanwezig. Het grootste deel koos voor een plek op de Pier
en de rest voor de parkeerplaats.
Na het startsignaal werd er meteen volop gevangen. De kreet ‘dit is niet
leuk meer’ en ‘dit begint op werken te lijken’ heb ik meerdere malen gehoord. De meeste vonden het dan ook niet erg dat de stroom eruit ging
en er gelijk minder werd gevangen zodat er ook nog even van het heerlijke weer genoten kon worden.
De hoofdmoot van de gevangen vis bestond uit knappe schar en bot,
kleine wijting af en toe een schol, zeebaars en gul(letje). Dit alles resulteerde in de volgende uitslag:
Op plaats 5 is geëindigd Johan Hoogenboom met 7.32m.
Hij zat vlak achter Frank Goudriaan die met 7.94m de vierde plaats opeisde. Siem Rem werd derde met 8.73m. Frits Dudink stond ook goed te
vangen en werd tweede met 9.12m. Wim Heijnen was onverslaanbaar
met 10.73m aan vis.
Na afloop was de prijsuitreiking van de koppelwedstrijd in de zon. De
prijzen bestonden dit keer uit (paas)eieren (veel eieren).
De Metaloprijs (individueel klassement) ging naar klasbak Wim Heine.
Na de tombola werd er nog gezellig nageborreld.
Tot de volgende wedstrijd 7 mei in Scheveningen en maar hopen op
hetzelfde weer als vandaag!
Groeten Frank Goudriaan

26 maart 2017

Scheveningen, eerste wedstrijd seizoen 2017
In totaal 32 mannen stonden al voor 8 uur te popelen om uit
te varen vanuit de haven van Scheveningen. Vier van deze enthousiaste mannen, namelijk Rene Kleppe, Raymond Scheele,
Mohamed en Hans Pouw deden voor de eerste keer mee met
de competitie. Van harte welkom.
De weercondities waren prima! Met veel zon en met een lichte oostelijke bries was het goed vertoeven. De dikke vispakken werden al snel
verruild voor de t-shirts.
De vangsten waren prima. Veel schar (helaas wel klein), wijting, schol
en er werd zelfs een vroege tong gevangen. Klasse Andre de Boer!
Door het nieuwe reglement was de uitslag verrassend te noemen.
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

Deze is als volgt:
5 Maarten van de Beemd met 5.17m
4 Erwin Ruitenburg met 5.64m
3 Wim Heijnen met 5.76m
2 Wim Goudriaan met 6.66m
1 Siem Rem met 6.67m
Op de terugweg was er, zoals gebruikelijk, weer een vissige tombola.
Het was een zeer geslaagde start van de competitie 2017 en tot de
volgende wedstrijd.
Frank Goudriaan
nieuws juni - augustus 2017 5

jeugdcommissie

HVZ jeugd Zomerkamp 2017
Een geweldige ervaring!
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer naar ons zomerkamp!
Van 24 t/m 27 juli gaan we voor de 27e keer naar ‘ons’ eiland in
de Nieuwkoopse plassen. Heerlijk drie dagen vissen en kamperen inclusief eten, drinken en nog veel meer.

Ook een heerlijke barbecue op dinsdag is inclusief.
Alle info over ons zomerkamp kun je vinden op www.hvznet.nl onder
speciaal voor leden ‘jeugdafdeling’. Daar staat ook een heel draaiboek
op voor deze vier dagen.

Gratis hengel!

Stuur onderstaande bon op of schrijf je in via de website. Let op! Je
inschrijving is pas geldig als je 69,- euro hebt betaald voor het kamp
en wij je inschrijving hebben bevestigd.
Overmaken kan via bankrekeningnr. NL61 RABO 01 249 012 98 t.n.v.
J. de Bouter onder vermelding van ‘zomerkamp’ en vermelding van je
naam en leeftijd. Meer info bel met Frans Hagens 06-43095500.

Geef jezelf snel op (voor 10 juli) want met twintig kids is het kamp vol.
We vissen wedstrijdjes op het zomer viskamp met twee kinderen per
roeibootje en als het weer het toelaat 3 per dag. Is het te warm? Dan
gaan we zwemmen in het buitenbad dat tegenover ons eiland ligt.
Deelname aan ons zomerkamp is inclusief een complete vaste hengel
van vijf meter die je gratis krijgt en mag houden!

Frans Hagens

HVZ Zomerkamp 2017
24 t/m 27 juli Nieuwkoopse Plassen
Naam: 		

Koppelwedstrijden
We gaan dit jaar op 27 mei en 16 september twee koppelwedstrijden met onze jeugdleden vissen. Om te kunnen koppelen
als jeugdlid moet je samen vissen met een familielid.

Adres: 		
Postcode en woonplaats:

Leeftijd:

Wanneer dit blad verschijnt, is de koppelwedstrijd van 27 mei waarschijnlijk net gevist of gaat zaterdag 27 mei gebeuren. Nu al zijn er 14
koppels ingeschreven! In dit geval kun je ook even gaan kijken hoe
gezellig het is en of jij op 16 september ook meedoet.

Lidmaatschapsnummer:

Toestemming

Telefoon: 		

Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:
Je kunt je via onze website inschrijven www.hvznet.nlof via
deze bon. Je ontvangt een bevestiging. Betalen moet voor 10
juli bij de penningmeester van de jeugd Jaap de Bouter bankreknr: NL61 RABO 01 249 012 98 onder vermelding van je naam
en zomerkamp 2017. Deze bon kun je sturen naar onze jeugdsecretaris Frans Hagens, Weiver 86 1551SK Westzaan. Let op! Je
inschrijving is pas geldig nadat je betaling is ontvangen! Voor
meer info zie www.hvznet.nl of bel 06-43095500 Frans Hagens.
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Er hoeft maar 1 visser van het koppel HVZ lid te zijn en 1 moet jonger
zijn dan 19 jaar. De ander krijgt van ons meevis toestemming en hoeft
geen HVZ lid te zijn. Dat kan dus zijn met je vader, moeder, zus of
broer, neef of nicht, oom of tante, opa of oma etc. Er wordt gevist op
gewicht en het koppel dat het meeste gewicht aan vis vangt wint.
Loten doen we om 8.00 uur aan de waterkant en we vissen van 9.00
tot 13.00 uur. Winnen doe je altijd want voor ieder koppel is er een
prijs. Bij alle wedstrijden van de HVZ jeugd is deelname gratis (voor
niets prijzen winnen dus).
Deze wedstrijden zijn vooral voor de gezelligheid en het samen vissen.
Op de prijzentafel liggen altijd mooie hengelsportprijzen maar er is
wel verschil tussen nr. 1, 2, 3 etc. Meedoen dus!
Opgeven kan via hvz.jeugd7@upcmail.nl. of op www.hvznet.nl.
Graag naam, adres leeftijd, telefoon en indien van toepassing je lidmaatschapsnummer vermelden.
Frans Hagens

Streetfish competitie Zaandam
De Streetfish competitie loopt een paar maanden met een tussenstop tijdens de gesloten roofvisperiode. Met wedstrijden
in o.a Alkmaar, Haarlem, Zaandam, Utrecht, Amersfoort en
Amsterdam.
Na een uurtje korter slapen is op 26 maart in het centrum van Zaandam een streetfish competitie wedstrijd gevist. Door de inzet van vrijwilligers die de HVZ een warm hart toedragen was dit weer mogelijk.
Er was een mooie opkomst met 17 teams uit o.a. Groningen, Almere,
Amersfoort, Haarlem en de Zaanstreek.
Om 9.00 uur werd er al verzameld bij het mooie Tolhuys aan
de Zaan, waar de vissers voor aanvang meteen hun geluk al aan het
beproeven waren in de sluis en ...
Zaan.
Na de briefing en een heerlijk
kopje koffie met lekkere plak
cake werd er om 10 uur het startsein gegeven.
De teams snelden zich soms rennend naar hun van te voren zorgvuldig uitgezochte en van horen zeggen stekken. Het parcours liep vanaf de Bernhardbrug tot aan de Den
Uylbrug met daartussen mooie werpplekken. Deze wedstrijd wordt
geleid door een strenge en eerlijke hoofdscheidsrechter.
Ondanks dat het regelement voor iedereen duidelijk is, wordt er soms
per ongeluk een overtreding gemaakt. Vorige competitiewedstrijd was

er diskwalificatie door buiten het
parcours te vissen.
Vandaag doordat een team zich
verplaatste met een auto en een
team dat met 5 man aan het vissen was. Ook was er een team dat
na de afgesproken tijd binnen
kwam.
Het was een taaie visdag maar de grootste vissen waren een snoek van
93 cm, een snoekbaars van 47 cm en een baars van 41 cm.
Al met al een geslaagde dag!
Jaap de Bouter

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.

Tegen elk aannemelijk bod:

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

2 kinderreddingsvesten DP100
20 – 30 kg
Maat borstomvang 68-78 cm.
Info: kantoor HVZ 075-6310183 of 06-12644029
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Met de pen op snoekbaars

(deel 1)

Met softbaits op snoekbaars vissen is in de loop der jaren een
zeer populaire sport geworden.
Toch is dit niet altijd zo geweest. Denk maar eens terug aan de tijd
dat de eerste merken met hun plastic bait fish imitaties op de markt
kwamen. Het was in de ogen van veel roofvissers maar erg raar om
met een aasje gemaakt van rubber erop uit te gaan. Maar toch heeft
ditzelfde rubber zich behoorlijk bewezen in de loop der jaren.
Bij een doorsnee roofvisser zal je nu in zijn of haar tackle box zeker

we de beugel van de molen openen. Dit zorgt ervoor dat de roofvis
eventueel lijn kan nemen en niks voelt als we de hengel oppakken of
uit de steun nemen. Vervolgens sluiten we de beugel.
Door langzaam lijn in te nemen zal er, vroeg of laat, een moment komen dat je ziet dat de top van de hengel zal gaan buigen. Hét moment
is daar om de haak goed te kunnen gaan zetten. Dit is de reden dat we
een soepele hengel moeten gebruiken.
Gebruik je een strakke hengel dan zal de rover aan de andere kant van
de lijn het vele malen eerder doorhebben dat er iets niet pluis is en
vrijwel direct het aas los laten.

Dobbers

een of meer softbaits tegen komen. Door de opkomst van het kunstaas in het algemeen zijn de oudere technieken op de achtergrond geraakt. Een van deze ‘vergeten’ technieken is het vissen op snoekbaars
met de pen (dobber). Oeroud maar o zo effectief.
Dat natuurlijk aas erg goed kan zijn om diverse soorten roofvis te
verleiden, is geen geheim. Menig persoonlijk record is in de boeken
gekomen met behulp van een dood aasvisje. En toch wordt er door de
doorsnee snoekbaarsvisser weinig gebruik van gemaakt. Het vissen op
snoekbaars met de pen is niet erg ingewikkeld. Ook het materiaal dat
we gebruiken bij het vissen met de pen is behoorlijk basic.
Hengel, molen met nylon, dobber, haak, loodjes en een dode aasvis.
That’s all. Geen gesleep meer met uitpuilende zware, overvolle kunstaas koffers. Een klein doosje met wat reserve spulletjes is meer dan
voldoende.

Spelregels

Toch zijn er wel wat spelregels die we niet moeten vergeten. Laten we
bij het begin beginnen. De hengel die we gaan gebruiken, moet in
het bezit zijn van een soepele, parabolische actie en een lengte hebben
van 270-300 cm. Waarom..? Een van de belangrijkste onderdelen bij
het vissen me de pen is het moment dat we de haak willen gaan zetten
(aanslaan). Dit doen we op de volgende manier.
Het eerste wat we doen als we zien dat we een aanbeet krijgen, is dat

Op de hengel zetten we een klein molentje uit de 2500 serie die in
het bezit is van een goed werkende slip. De nylon vislijn is ± 25/00
dik en is indien noodzakelijk voorzien van een fluorocarbon voorslag. Vaak is het zo - dat als we gaan vissen op snoekbaars - de diepte
waarop we dit gaan doen dieper is dan de lengte van onze hengel. Aan
een vaste dobber op de lijn hebben we in dit geval dus niks. Daarom
gebruiken we schuifdobbers. Het woord zegt het al. Deze dobbers
schuiven over de vislijn heen. Om de schuifdobber op de juiste diepte
te krijgen, gebruiken we een stoppertje ook wel stuitje genoemd. Het
stuitje bepaalt hoe diep we vissen. De loodhagels die we gebruiken
om de schuifdobber mooi te laten staan, plaatsen we niet direct op
de hoofdlijn. Om deze te beschermen tegen beschadiging en dus het
risico van lijnbreuk, schuiven we eerst kleine stukjes plastic slang op
de hoofdlijn en daarop klemmen we de loodhagels vast. Vaak krijgen
de vishaken vanuit de fabriek waar ze gemaakt worden een weerhaak
mee. Het is erg slim om, voordat we beginnen met vissen, deze te
verwijderen. Waarom..? Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat
de haak wordt geslikt. Nu bestaat er een manier om een geslikte haak
terug te krijgen, zonder dat we de snoekbaars verwonden. Dit kan
echter alleen als we vissen met een haak zónder weerhaak.
Voorwaarde is wel dat we in de keel van de vis nog een stukje van de
steel van de haak kunnen zien zitten. Pak de vis vast d.m.v. de kieuwgreep en laat de vis tussen beide benen hangen. Zorg nu eerst dat de
hoofdlijn strak staat, bijvoorbeeld door deze in de mond te nemen.
Ga vervolgens via de kieuwboog met de onthaaktang naar de steel van
de haak. Pak de steel vast en draai deze tegen de haakrichting terug.
Op deze manier krijgen we probleemloos de geslikte haak weer terug
zonder de vis te beschadigen.
Over het dode aas kunnen we kort zijn. Het kan worden aangeboden
in zijn geheel, een stukje of als files. Wat wel super belangrijk is dat
het dode aas vers moet zijn en vers moet blijven. Verzorg daarom de
dode voorn, bliek of spiering. Bewaar het in een klein koeltasje en met
een beetje geluk kan het aas wat we niet hebben gebruikt zo weer in
bevroren toestand terug de vriezer in.
In deel 2 van ‘Met de pen op snoekbaars’ o.a. waar houden de snoekbaarzen zich het liefst op en hoe kan je ze het beste vangen. Succes!!
Tekst en fotografie: Michael Stalenhoef
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Met de pen op snoekbaars

(vervolg)

Nu het materiaal op orde is, blijven er nog maar twee vragen
over: waar houden de snoekbaarzen zich het liefst op en hoe
kan je ze het beste vangen?
Voordat we hierop antwoord gaan geven, is het goed om te weten dat
snoekbaarzen zowel in de zomer als in de winter zich graag ophouden
in de buurt van de bodem. Laten we eerst met de eerste vraag beginnen. In de zomer, als de snoekbaars gaat afpaaien, is deze te vinden
op ondiep troebel water. Snoekbaars kan in dit gedeelte van het jaar
gevangen worden op plekken waar minder dan een meter water staat.
Maar ook bij aanlegsteigers van beroeps/pleziervaart, jachthaven en
stenen kade muren kan je in de zomer snoekbaarzen tegen het lijf
lopen.

Als de zomer op zijn laatste benen loopt en de watertemperaturen
gaan dalen zal ook de snoekbaars geleidelijk afdalen richting het diepere troebel water. Bij voorkeur zal hij zich gaan ophouden op een
bodem die een harde structuur heeft en waar reliëf in voorkomt.
Denk hierbij aan bulten en kuilen in de bodem maar vooral aan steile
taluds. Persoonlijk vis ik niet dieper dan 12 meter. Ga je toch dieper
dan 12 meter vissen dan bestaat er de kans dat de snoekbaars hiervan
last krijgt. Hoe je snoekbaars het beste kunt vangen?
Vooral door logisch na te blijven denken. Ga je samen met je vismaat erop uit om snoekbaarzen te gaan vangen? Probeer dan meerdere
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

soorten aas uit. Als je vaak op of langs het water zit, zal je mee gaan
maken dat de snoekbaars de ene dag verzot is op een bliekje of een
kleine spiering. De volgende visdag kunnen ze een voorkeur hebben
voor een totaal ander aasje bv een staartje of een ruggetje van een
voorn. Ook de grootte van het aas kan bepalend zijn voor een geslaagde visdag. Ook hierin is het advies: als je met meerdere hengels
vist, een met groot aas, de andere met klein aas.
Vis je met meerdere hengels dan is het ook zeer slim om op verschillende dieptes te gaan vissen. Een verschil van 50 cm kan ook hier
weer het verschil maken van wel of niet vangen. Wat je ook niet moet
vergeten, zeker op zonnige dagen, is de stand van de zon.
Snoekbaars zal dieper water gaan opzoeken als de zon hoger gaat staan.
Ga niet, als je na 20 minuten nog geen beet heb gehad, op zoek naar
een nieuwe stek tenzij je last heb van krabben. Gun de snoekbaars ook
de tijd om op je gekozen stek het aas te vinden. Controleer wel je aas
regelmatig en vervang dit indien nodig. Waarom? Het dode aas zal,
als het een tijdje in het water heeft gelegen, zijn geur gaan verliezen.
Mocht je na circa 90 minuten nog niks hebben waargenomen, dan
wordt het pas tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe stek. Geduld
moet je dus wel hebben. Dat geduld wordt echter ruimschoots beloond wanneer na dat wachten de kanjers zich melden! Goed, we zitten te vissen. Nu moeten we nog beet krijgen. Dat is niet altijd makkelijk te zien. Wanneer moet je nu aanslaan? Bij het dobberen kun je
inderdaad te maken krijgen met verschillende soorten aanbeten. Zo
heb je bijvoorbeeld de rustige aangekondigde aanbeten, waarbij je
duidelijk aan de bewegingen van je dobber ziet dat er daar beneden
wat gebeurt met je aas. Ook krijg je soms zeer voorzichtige aanbeten.
Hier zie je nauwelijks enige beweging. En dan zijn daar de zeer snelle
en felle aanbeten: met Mach 10 verdwijnt je dobber de diepte in om
vervolgens ook weg te blijven. Bij zulke aanbeten sla ik vrijwel direct
aan. Bij de voorzichtige aanbeten gun ik de rover gewoon wat meer
tijd. Succes! Happy fishing!
Michael Stalenhoef
nieuws juni - augustus 2017 9

55 plus
Nieuw programma 2017
De commissie 55 plus had de deelnemers uitgenodigd om op
28 februari onder het genot van een kop koffie en een drankje
het voorgestelde programma te bespreken en waar nodig te
wijzigen. 14 april begon het eindelijk en wel in ons thuiswater,
de Zuidervaart.
Helaas konden 3 vaste vissers vanwege gezondheidsredenen niet meedoen. We hopen dat - wanneer het mogelijk is - jullie weer meedoen.
Het was best frisjes aan de waterkant maar iedereen ving vis.
De vaste stokvissers kwamen het beste uit de bus.

Paashaas

Er werd veel kleine vis gevangen maar Bauke ving ook een paar Brasems en werd uiteindelijk winnaar met 5730 gram.
De Paashaas kwam ook nog even langs en iedereen kreeg een paasbrood, roomboter en 10 eieren. Paashaas hartelijk dank!
De tweede wedstrijd was geplant in de Markervaart, maar door de
verwachte harde wind had Arie Kool dit veranderd in het NH kanaal
tegenover Graftdijk. Arie, dat was een goede keus. We hadden nu de
wind in de rug. Wij hadden deze dag twee uitblinkers.

Eerste werd Ton Moed met 11.480 gram en goede tweede was Willem
Westra met 10.300 gram. Als er nog vissers zijn die met ons mee willen
doen; jullie zijn van harte welkom!
Herman

Hengelsport

Karpervissen
Roofvissen
Witvissen
Zeevissen

Voor een goed advies op maat ben je bij onze experts op het juiste adres!

| 7 dagen per week open!

Stormhoek 24 | Zaandam | 075 890 5000 | www.livoutdoor.nl
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wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam		
woonplaats
R.H. Keuning		Wormer			
M.Tholen			Zaandijk
P. Szabo			
Koog a/d Zaan
E.S.Szarzynski		
Krommenie
G.Spasova		
Zaandam		
B.Wals			Wormer		
W. Buschman		
Zaandam		
R. Scheele		
Berkhout
R .Groen			Jisp		
M. V.van Roode		
Wormer		
R. Matiy			Zaandam		
G.Schreurs		
Zaandam		
R.Kleppe			Westbeemster
L.Fucili			
Koog a/d Zaan
B.B.van den Abbeek
Zaandam
J. van Wel		
Sijbekarspel		
B.Peetoom		
Zaandam		
B.van der Hoorn		
Amsterdam
S.Fleur			
Koog a/d Zaan
M.Alhajhasan		
Middenbeemster
J.Barooun		
De Rijp		
M.Janeba			De Rijp
L.Pavol			De Rijp		
B.Scheper		 Wormerveer
P. Baranowski		
Zaandam		
M.B.Mrowczynski		
Zaandam		
R……….			
Koog a/d Zaan
M.Kruijver		
Zaandijk		
R.Hartog			Zaandam		
D.W. Eijlander		
Zaandam		
R. de Ruiter		
Zaandam		
G.Thoolen		
Westzaan		
M.Terhorst		 Wormerveer
S.P.de Wit			Zaandam		
B.Hoogenboom		
Westzaan		
D.Podt			Zaandam		
F.P.Sander		 Assendelft
F.Geerlings		 Oostknollendam
D.L.H.P.Starrenburg		
Krommenie

D.M.S. van Marion		
Wormerveer		
M.A. Nijholt		
Groningen		
M.S.Sieraad		
Koog a/d Zaan		
J.C.Langbroek		
Velserbroek		
N.Droogh		
Anna Paulona		
N.J.Blank			Wormer			
E.Jansen			Zaandam			
P.Hitijahubessy		
Koog a/d Zaan		
R.de Groot		Zaandam			
N.P.Wals			Wormer			
A.Pool			Zaandam			
P.Swirski			Zwaanshoek		
J.Hermes			Zaandijk			
M. van Velzen		
Purmerend		
H.H.W. de Klerk		
Amsterdam		
V. de Boer		
Wormerveer		
D.Uitendaal		……..			
W.A.Haarlem		
Zaandam		
M.O.Dekker		 Zaandam
J.Kadirov			Zaandam			
T.Giebing			Krommenie		
D. Shkurda		
Zaandam		
A.Felici			
Koog a/d Zaan		
Y.Spasov			Zaandam			
M.Kos			Zaandijk			
M.Doctor			Alkmaar			
M.Brinkman		Zaandam			
M.Lach			Zaandam			
H.Handoko		Zaandam			
J.Rozkydal		Zaandam			
V.C.van Hees		Zaandam			
A.Aupy			Zaandam			
V.C.K. Doerahman		Zaandam			
S.A.Ludwiczak		Zaandam			
S.Lukasz			Zaandam			
N.M.A. Aliev		Zaandam			
S.Yielka			Zaandam			
			

Vooraankondiging Karper koppelwedstrijd!
In het laatste weekend van augustus (vrijdag 26, zaterdag 27 en eindigend op zondag 28) organiseert de HVZ in nauwe samenwerking met
LIV Outdoor een heuse karper koppelnachtviswedstrijd.
Voorheen stond deze wedstrijd ook wel bekend als de ‘nacht van Ten
Broek’.
De nadere details (prijzentafel, inschrijfgeld, maximum aantal koppels, reglementen) omtrent deze koppelwedstrijd zullen op een later
moment bekend gemaakt worden op de Facebook pagina’s van LIV
Outdoor en de HVZ.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

Inschrijven kan in de winkel van LIV Outdoor aan de Stormhoek 24 te
Zaandam. Inschrijving kan alleen als je lid bent van de HVZ en start op
1 juni.
Ook zoeken wij vrijwilligers die een rol in deze wedstrijd kunnen vervullen. Wil je wat doen? Meld je dan even bij mij
(info@jorrithazen.nl).
Namens de wedstrijdorganisatie,
Jorrit Hazen
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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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STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

