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Controleteam op volle sterkte
Nieuwe Karpercommissie opgericht
Vispas 2018 via SVN

november - december 2017

voorwoord
Inmiddels is het jaar bijna om en hoewel
elders in de wereld orkanen, aardbevingen en overstromingen letterlijk het
leven ontwrichten of zelfs verwoesten,
bevindt de HVZ zich in rustiger water.
Ook in Nederland verandert het klimaat,
maar onze geliefde hengelsport kunnen we
nog steeds prima blijven uitoefenen. De
vangsten zijn erg wisselvallig. Het ligt dan
voor de hand om de weersomstandigheden
daarvan de schuld te geven. Het ligt ten slotte toch nooit aan ons?
Het HHNK houdt niet alleen, soms met
moeite, de waterstand op orde, maar verzorgt,
in samenspraak met het beroep en de omliggende hengelsportverenigingen, visstandbemonsteringen. We zijn benieuwd naar de
resultaten en bevindingen. Op basis van de
reacties en vangstmeldingen van onze leden,
en ondanks meldingen van misstanden aan
de waterkant, kan een ieder nog goed zijn of
haar visje vangen.
Onze nieuwe Karpercommissie kwam inmiddels een paar keer bij elkaar en zal in dit blad
de eerste activiteiten bekendmaken, waaronder het geven van een workshop. Daarnaast
zullen ze via de website en dit HVZ Nieuws
met name de karpervissers nader informeren.
Onze commissies hebben weer veel activiteiten voor en door onze leden mogen organiseren en juist een aantal activiteiten gaan
in de winter door. Zoals het klaverjassen, de
wintercompetitie, het zeevissen en de inloopmiddagen op de eerste maandag van de
maand. De eerste voorbereidingen voor de

HVZ open dag op zondag 4 maart 2018 zijn
reeds getroffen.
Onze penningmeester Henk op den Akker was de afgelopen periode onder andere
druk bezig met de voorbereidingen van het
overdragen van een deel van de (leden)administratie naar Sportvisserij Nederland. Hij
heeft er alle vertrouwen in dat dit vanaf 2018
prima verloopt. Zie ook zijn eigen mededelingen. Bij het vorige HVZ Nieuws zat ook
een machtigingsformulier voor de betaling
van de contributie. Gelukkig hebben vele
leden dit ingevuld. Ze ontvangen dan in ieder geval de vispas op tijd en het bespaart de
HVZ extra kosten.
Ik roep degenen op die dit nog niet hebben
gedaan dit alsnog te doen. Het voorkomt in
ieder geval dat we de hogere kosten - bij betaling met een acceptgiro - in rekening moeten
brengen.
Ons clubgebouw hebben we inmiddels een
jaar in gebruik en het bevalt ons prima.
Mocht er iemand zijn die af en toe wat tijd
over heeft om in of rondom het pand wat
hand- en spandiensten te verrichten dan horen we dat graag.
Wim de Vries
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agenda
HVZ algemeen

inloopmiddag: maandag 6 november en 4
december
Open Dag HVZ: zondag 4 maart 2018

Baarscommissie

van de penningmeester

11 november: NK Baars korpsen

Vispassen 2018

10 en 24 november, 8 en 22 december
2018: 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en
30 maart, 13 april

Zoals in het vorige nummer vermeld,
worden de HVZ vispassen 2018 centraal
vanuit Sportvisserij Nederland verzonden. Ook de inning van de contributie
middels afgegeven machtigingen ofverzending van acceptgiro’s wordt door
SVN gedaan.
Sportvisserij Nederland zal begin november
de contributie incasseren namens de HVZ.
De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de Vispas
rechtstreeks naar u toe. Leden die veranderingen willen doorgeven, kunnen dit nu
2

Klaverjassen

Wintercompetitie

Zie voor alle data de website
Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

rechtstreeks doen bij Sportvisserij Nederland
per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of
telefonisch 0900-2025358 (€ 0,35/min.).
Let op, voor betaling geldt nu dus een ander
IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten
name van Sportvisserij Nederland.
(lees verder op p. 3)
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(vervolg van de penningmeester)
Leden die vóór 2 december hebben betaald, hebben de vispas vóór
1 januari 2018 in huis.
Indien de betalingen later binnenkomen, dan gaan deze vispassen met
de volgende leveringen mee.
Wij vertrouwen er op dat hiermede deze zeer arbeidsintensieve rol in
onze vereniging met de overdracht naar SVN de toekomst waarborgt
voor een correcte registratie, contributie-inning en levering van bijna
5000 vispassen.

Openingstijden

Voor alle andere zaken is het HVZ clubgebouw per 1 januari 2018
geopend op dinsdagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 uur tot
17.00 uur. Nieuwe leden kunnen zich hier inschrijven en ook voor de
nachtvergunning kan men bij het kantoor terecht.
De nachtvergunningen voor 2018 kunnen ook schriftelijk worden besteld. Zie hiervoor onze website of bestel via de administratie:
admin@hvznet.nl
Voor alle overige vragen kunt u ook telefonisch terecht gedurende de
openingstijden van de administratie, telefoonnummer 075-6310183.
Henk op den Akker

wurrempie

“Ach”, zei dat nylon
“de rek is er bij mij wel uit.. . !”

van de controlecommissie
Controleteam op volle sterkte
De controlecommissie draait op volle toeren. Vooral nu het
roofvissen weer toeneemt, zien de controleurs toe op gebruik
van de juiste aassoorten en minimum/maximum maten van
de vis die men in bezit heeft. De afgelopen tijd is het opvallend dat er heel veel HVZ leden aan de waterkant zitten en dat
doet ons goed.
Op de najaarsvergadering zal het hoofd van de BOA’s Sportvisserij
MidWest Nederland een presentatie geven en kunnen ook vragen
worden gesteld. Het controleteam van de HVZ is op volle sterkte en
ook de interactie met de leden is goed.

Visrecht

Wel zullen wij moeten accepteren dat het visrecht voor de meeste wateren in de Zaanstreek door het Hoogheemraadschap en gemeente is
afgegeven aan zowel beroepsvisserij als de sportvisserij. Met de bond
van beroepsvissers zijn onlangs afspraken gemaakt dat wij goed contact houden over eventuele misstanden en dat geldt over en weer.
Er zijn enkele wateren waar HVZ het alleenrecht heeft als een deel van
de Nauernasche Vaart, Markervaart en Knollendammervaart.
Hier wordt dan ook geen beroepsvisserij uitgeoefend.
Henk op den Akker

van de redactie
Dit is hem dan alweer... het laatste nummer van HVZ nieuws in 2017.
Natuurlijk wordt er de komende maanden volop doorgevist en staan
er allerlei activiteiten op het programma zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse feestavond en prijsuitreiking voor de jeugd.
De uitslagen en foto’s houden jullie tegoed tot het eerste nummer van
2018. Tegen die tijd komt ook de Hengelsportbeurs alweer in zicht.
We houden jullie op de hoogte!
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
A. Zuijdam, karpercommissie

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
Scheveningen 24 september
De wereld was klein toen we uit de Zaanstreek vertrokken.
Maar eenmaal in Scheveningen aangekomen, was de mist
opgetrokken en stond de zon al aan de hemel.
We vetrokken met een klein beetje vertraging door het centrum van
Scheveningen dat op de schop lag.
Na ongeveer drie kwartier varen ging de boot voor anker.
De boot was goed gevuld met 33 deelnemers en na de toeter suisden
de brokken lood richting de horizon.

Kromme hengels

Vijf minuten later stond iedereen met kromme hengels. Niet door een
grote vis maar omdat iedereen aan elkaar vast zat. Dat was knopen
ontwarren geblazen. Al snel gingen de dikke visjassen uit en stond
iedereen in een shirt te vissen. Er was zelfs een fanatiekeling die in zijn
korte broek stond te vissen.
Tussen het ontwarren door waren de vangsten redelijk... al werd er
veel kleine schar en miniwijting gevangen.
Hier en daar kwam er ook een mooie bot boven water.
Bijzonder was de vangst van Maarten. Hij ving een mooie grauwe
poon. Marco ving een zeer gevaarlijk uitziende Pieterman... deze werd
zeer koelbloedig onthaakt door Nico Grip.

Uitslag

De uitslag is als volgt: De onbetwiste kampioen van vandaag was Wim
Heijnen met ruim 7 meter vis. Hij werd op de voet gevolgd door Siem
Rem die de 7 meter net niet wist te halen. Ook Frank Goudriaan liet
zich niet onbetuigd met 5m98. De top vijf werd afgesloten met Jan
Blokdijk en Maarten Forrer met respectievelijk 5m27 en 4m39.
Na een heerlijke dag op het water kwamen de zeebonken aan het eind
van de middag met rode koppen van de zon weer in de haven aan.
Frank Goudriaan

HVZettertje
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 helemaal 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.

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

Te koop t.e.a.b.
2 in goede staat verkerende kinderreddingsvesten DP 100.
20 – 30 kg.
Maat borstomvang 68-78 cm.
Info: Kantoor HVZ 0756310183 of 0612644029.
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jeugdcommissie
Tweede koppelwedstrijd jeugd 17 september
‘s Morgens om 7.00 uur tijdens het uitzetten van de baan
scheen nog even de zon. Maar daar kwam na enige tijd verandering in.
Weinig wind en veel neerslag was het weer het grootste deel van de
wedstrijd. Een koppel dat minder op het weer was gekleed moest zelfs
stoppen omdat het doorweekt en koud was geworden.
Op het moment dat de agenda wordt gemaakt wordt daar geen rekening mee gehouden.
De koppels kwamen zich rond achten om de beurt melden en hun
pleknummer trekken. Helaas kwam 1 koppel niet opdagen. Iets wat

wij jammer vinden maar dat gebeurt helaas wel vaker. Om 9.00 uur
was het startsein en gingen de ballen met voer en voerkorven vrij rap
het water in. Binnen een minuut was de eerste vis al in een leefnet
beland en dat beloofde wat...
Ondanks dat het water van de Zuidervaart bij sommige vissers be-

Een paar versnaperingen veel regen en 4 uur later werd het eindsein
gegeven en ging de weegploeg op pad.

De uitslag:
1 Xander van der Horst met vader Bob: 6660 gram
2 Iris Moed met Opa Ton: 5440 gram
3 Tycho en visvriend Bauke: 4200 gram

De Jeugdcommissie

noemd is als uitsluitend stokwater, wilde een koppel het toch gokken
om met de picker de winst binnen te halen. Dit werkte dit keer echter
niet en nu bleek weer dat met de vaste stok de meeste vis gevangen
werd.

Schitterende snoekbaars

Ook dit keer was er weer een snoekbaars gevangen. Nu werd door
Keesie, een schitterende snoekbaars van 58 cm binnengehaald. Jammer genoeg voor het koppel op plek 2 telde deze niet mee.
6
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karpercommissie
Nieuwe commissie Karpervissen al volop aan de slag
In juli jl. is de HVZ commissie karpervissen opgericht.
Inmiddels is de club al volop bezig met het voorbereiden van
beleid, de mogelijke realisatie van een karperput in de Zaanstreek en het organiseren van activiteiten.
De komende tijd volgen er in ieder geval workshops karpervissen, een
40 uurs karper koppelwedstrijd en meer. Houd voor datums en verdere informatie de website van HVZ in de gaten!

krijgen. Daarom organiseren wij evenementen en geven we advies aan
karpervissers en het HVZ bestuur, observeren wij, steunen wij handhaving en proberen wij verbeteringen waar nodig in de praktijk gerealiseerd te krijgen. Onze commissie bestaat uit ervaren karpervissers.
Heeft u vragen of tips? Neemt u dan gerust contact met ons op via
mailadres superpeppie71@gmail.com
Arno Zuijdam

Doelstelling

De HVZ commissie karpervissen heeft als algemene doelstelling het
vissen op karper in HVZ wateren interessant(er) te maken (en te houden), de visstand (en in het bijzonder de karpers) te beschermen en
de ruimte te geven om te groeien, zonder bomvol karperwater te ver-

De nieuwe karpercommissie: vlnr, Bas, Kees, Arno, Hans, Rob, Sven.
Stephan niet aanwezig.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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Visdag bestuur
Zoals elk jaar is het traditie de eerste dinsdag in september
met het bestuur te gaan vissen. Dit als waardering voor het
vele werk dat de bestuursleden als vrijwilligers gedurende het
jaar verzetten. Ook de ereleden worden hierbij uitgenodigd.
Dit jaar had voorzitter Wim de Vries het evenement georganiseerd in het pittoreske en mooie Ankeveen.
We werden ontvangen door de plaatselijke voorzitter van de visclub in
de kantine van de ijsvereniging. Na de koffie kregen we uitleg over de
wateren, dieptes enz.
Er bleven 6 mensen aan de kant vissen, anderen gingen naar de plaats,
waar de boten klaar lagen. 5 éénlingen en de mannen van vlieg en
baars in één boot zochten naar een mooi plekje uit de wind. Met de
vele inhammen en zijsloten was dat niet zo moeilijk.

Glashelder

Glashelder water voor de mensen in de bootjes, de kantvissers hadden
troebel water.
De bootvissers hadden het de eerste tijd erg druk met veel (kleine)
vis, voornamelijk voorns. Daarna werd het bij de meeste vissers rustig,
zodat de meeste een nieuw plekje gingen zoeken.
Behalve Hans Beltman die een prachtig plekje had gevonden en bleef
vangen. Hij werd dan ook glorieus winnaar met maar liefst 23,89 meter. Tweede werd de winnaar van vorig jaar Kees Mandjes met 6,56
meter (klein verschilletje). Derde was Ton Moed, die vanaf de kant
gevist had, met 6,42 meter.
Vierde werd Leo Overdijking, met 5,02. Hij had ook nog een grote
karper verspeeld maar ving wel de grootste vis: een brasem van maar
liefst 66 cm! Ondanks zijn hulpgeroep wist hij hem toch in zijn eentje
te landen. 5e werd Willem Spijkerman met 4,61 meter en 6e Jaap de
Bouter met 3,87 meter.
8
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Na afloop van de wedstrijd hebben wij in Ankeveen heerlijk gegeten
en konden wij terugkijken op een dag die grotendeels droog verliep.
Wel dient vermeld te worden dat we bijna onze voorzitter kwijt waren
toen hij afdreef en zijn steekstokken kwijt was. Ook een TomTom
voor roeiboten zou geen overbodige luxe zijn. De mannen van vlieg
en baars wisten tot 2 keer toe de verkeerde sloot naar huis te nemen.
Wim de Vries polste ons voor ideeën waar wij volgend jaar de strijd
weer met elkaar zullen aangaan. We zijn benieuwd!
Willem Spijkerman

baarscommissie

NK Baarsvissen
Op zaterdag 7 oktober werd weer het Nederlands Kampioenschap baarsvissen gehouden. Wedstrijdwater was de Groote
sloot nabij burgerbrug.

Selectie NK Baars
3 september vond de selectie NK Baars regio midden plaats.
Het wedstrijdwater was evenals vorig jaar De Ziendervaart in Uitgeest, Verschil met vorig jaar was het weer. Vorig jaar hebben we
gevist in stromende regen. Nu hadden wij een vriendelijk zonnetje
en weinig wind.
Geen grote vangsten, dus bleef een grote groep vissers qua vangsten dicht bij elkaar. Een mazzelstekje kan dan het verschil maken.
Dat gebeurde dus ook bij de winnaar. Na 4 stekken had hij er 20 en
ving hij er in de laatste stek 20 bij.
4 HVZ’ers hadden zich ingeschreven voor deze selectiewedstrijd en
alle 4 hebben zich geplaatst.
Frans Hogeterp werd 9e met 25 stuks, Kees had er 21, Willem 20 en
Tim 19.
Wedstrijdwater voor het NK wordt de Grote Sloot nabijBurgerbrug.
Baarscommissie HVZ

competitie 55 plus

Héél veel regen en veel wind. We mochten alleen niet mopperen over
het riet want daarvan was al een deel verwijderd. Maar met zoveel
wind kunnen plukken riet nog steeds erg hinderlijk zijn.
Om 8.00 uur vertrokken wij richting wedstrijdwater en hadden we
voldoende tijd om het riet tijdelijk weg te werken.
Nadat het beginsignaal had geklonken werd al gauw duidelijk dat je
er heel veel nodig had om te winnen want over het hele parcours
zag je iedereen vangen. Stekken van 20 of meer waren dan ook geen
uitzondering.
Uiteindelijk werd Nico van de Stoop eerste met maar liefst 139 baarsjes. Nico blijkt van dit hondenweer te houden want 2 jaar terug werd
hij onder nagenoeg de zelfde weersomstandigheden ook Nederlands
kampioen.
Tweede werd Jeroen Hoving met 116 stuks en derde werd Jeroen Buis
met 107 stuks. Beste HVZetter werd Tim Mandjes. Met 81 stuks behaalde hij een keurige 6e plaats.
Overige HVZetters: Frans Hoogeterp werd 22e, Willem Spijkerman
35e en Kees Mandjes 52e. In totaal werden er die ochtend 2973 baarsjes
gevangen, verdeeld over 54 vissers.
Baarscommissie HVZ, Willem Spijkerman

Een fijn en gezellig seizoen
De competitie van de 55+ vissers zit er op.
Het was jammer dat diverse vissers die behoorden tot de vaste
kern niet meer konden meedoen.
Wel waren we blij dat we twee nieuwe leden mochten verwelkomen
en hopen, nee we weten het zeker, dat ze in 2018 weer meedoen. Zo
gezellig vonden ze het. We hopen dan ook dat volgend seizoen nog
meer deelnemers zich aanmelden.
Wij als commissie vonden het weer een fijn en gezellig seizoen.
De laatste wedstrijd werd gehouden in de Zuidervaart en deze werd
ingekort omdat we de prijsuitreiking hadden in ‘t Hoekje tegenover
de Noordwachter.
Onder het genot van een heerlijk soepje en een drankje werd de winnaar bekend gemaakt.

Enveloppe

Met overmacht was dat Ton Moed. Nogmaals gefeliciteerd!
Goede tweede werd Willem Westra.
Net als voorgaande jaren had iedereen prijs, namelijk een goed gevulde enveloppe en een zak lokvoer.
Heel leuk was ook dat Frans Monden een eigen ontworpen en zelf
gemaakt shirt voor Tom had gemaakt.
Bij navraag vertelde Frans dat dit een hobby van hem en zijn vrouw
was en dat ze op bestelling elk ontwerp kunnen maken.

Volgend seizoen

Na de prijsuitreiking werd aan de deelnemers gevraagd of ze nog suggesties hadden voor volgend seizoen.
Arie Kool vroeg of het niet leuk is om twee wedstrijden te organiseren
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

met alleen de werphengel. Dat vond iedereen erg leuk.
Om een uur of vier ging iedereen tevreden naar huis en de meeste
dachten al aan de wintercompetitie.
De commissie wil alle deelnemers bedanken voor de hulp en de gezelligheid.
Heren bedankt en hopelijk tot volgend jaar!
Herman
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Verslag karperkoppelwedstrijd HVZ – LIV outdoor
In het weekend van 25-27 augustus hebben 8 koppels gevist
voor de winst in een heuse karperkoppelwedstrijd (voorheen
ook wel bekend als de Nacht van Ten Broek).
Vrijdagmiddag werd er bij LIV outdoor geloot voor het steknummer.
Er werd gevist in de Zuidervaart te Zaandam tot zondagochtend 10.30
uur. Er werden in totaal 12 karpers gevangen. Direct na de wedstrijd
vond de prijsuitreiking plaats bij LIV outdoor. Na het tellen bleek dat
4 koppels zonder vis zijn gebleven. Zij mochten echter na de andere
vier koppels die wel vis hadden ook nog een prijs uitzoeken van de
prijzentafel zodat iedereen met een prijsje naar huis is gegaan.
De uiteindelijke uitslag is als volgt:

Winnaars

HVZ Erelid Ton Moed en zijn zoon, Patrick, wisten 6 karpers te vangen. Ook vingen zij de grootste van 8600 gram. Met een totaalgewicht
van 30 kilo en 600 gram waren zij dan ook de winnaar én mochten ze
de prijs in ontvangst nemen van de grootste vis.
De 2e plaats werd bekleed door het koppel Piet de Dood en Gerrit
Kamphuis. Zij wisten 3 karpers te vangen met een totaal gewicht van
8550 gram.
De 3e plaats was voor John Meijer en zijn vismaat Erwin met 2 karpers. Het gewicht van deze twee bleek nét onder het gewicht van de
tweede plaats te komen namelijk 8500 gram. Volgens de reglementen
werd de volgorde bepaald door het totaal gewicht. Mocht dat gelijk
zijn dan bepaalt het aantal vissen de plaats. Ondanks deze 3e plaats
kregen John en Erwin toch ook nog een prijs voor de langste karper.
De 4e plaats was voor het koppel Rowan en Mike. Zij vingen één
karper.
De sfeer was prima, het weer werkte goed mee en men was tevreden.
De deelnemers vonden het een zeer goed initiatief en hopen dat er
volgend jaar weer een vervolg komt. Mogelijk zijn er ook nog wat
sponsoren die een steentje willen bijdragen. Zo kwam Pim Starreveld
van Pioneer Baits even langs.
Namens de wedstrijdleiding,
Gerard ten Broek (LIV Outdoor) & Jorrit Hazen
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wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam		
woonplaats
B.van Briemen
Assendelft
A.J.C.Geurtsen
Utrecht
H.J.Dlusin
Krommenie
A.Jejer		
Krommenie
S.J.van Wandelen Zaandam
W.N.van Handelen Zaandam
W.B.C.Kieft
Kooga/d 		
		Zaan
D.A.Mellah
Zaandam
P.N.J.Cools
Kooga/d 		
		Zaan
S.Duijs		
Zaandam
B.Figlon		
Zaandam
S.Meijn		
Zaandam
P.Kunst		
Zaandijk
R.Kok		
Oostzaan
C.H.van Boxtel
Wormer
J.Andringa
Wormer
G.J.van Bijnen
Zaandam
D.S.Bakker
Heemskerk
M.S.Bakker
Assendelft
M.Pomianowska Zaandam

M.S.Schild
Wormerveer
V.Kat		
Zaandijk
A.M.van Gelderen Koog a/d
		Zaan
R.Szymanski
Zaandam
L.Meijer		
Wormerveer
K.Kenter		
Zaandam
L.Sluis		
Zaandam
B.Rijkenberg
Koog a/d
		Zaan
T.Panholzer
Zaandam
M.Gruijs		
Kooga/d 		
		Zaan
R.Vogel		
Kooga/d 		
		Zaan
N.Sayadifar
Zaandam
C.Buursma
Zaandam
D.H.W.Goebert
Zaandam
N.R. Pannenborg Zaandam
S.J.Stomhorst
Wormer
N.A.G. vd Braak
Koog a/d
		Zaan

F. van Helvert
Oostzaan
M.Marek		
Bad Waldlies
P. Aulbach
Mespelbrunn
		born-Duits
		Duitsland
		land
L.Maleschek
HeimbuchenS.Marek		
BadWaldlies
		born		thal Duitsland
		Duitsland
N.Fath		
HeimbuchenC.Hente		
Bad Waldlies
		thal Duitsland
		born-		
L.Hasenstab
Aschaffen		Duitsland
		burg
R.Curzon-Butler Amsterdam
		Duitsland
A.Heijmans
Wormerveer
A.Jellema		
Zaandam
W.Lem		
Zaandam
S.Boguslawski
Zaandam
H.Schoen		
Zuidoost		
L.Pijl		
Zaandam
		beemster
R.Nieuwpoort
Zaandam
R.K.Ksiezarczyk
Assendelft
H.Bakker		
Wormerveer
R.van Daijkeren
Zaandam
N.Supusepa
Wormerveer
W.Visscher
Zaandam
L.Hanna		
Zaandam
D. van Egdom
Zaandijk
J.H.Smink
Zaandam
N.Pos		
Zaandam
R.M. Herrebrugt Koog a/d
M.Out		
Zaandam
		Zaan
D.Benjamin
Zaandam
A.Bleeker		
Zaandam

Hengelsport

Karpervissen
Roofvissen
Witvissen
Zeevissen

15%

NG*
KORTI

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. E-mail:

op onze collectie

hengelsport

*Deze korting is alleen geldig in de winkel op vertoon
van deze advertentie, t/m 30 november 2017.

7 dagen per week open | Stormhoek 24 | Zaandam | 075 890 5000 | www.livoutdoor.nl
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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Baitcaster 1,95 mtr. 10-30 g
Inclusief reel

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

Kar
Met

€ 69,95
Vislaarzen (tot -30 g warm)

50% korting
Spinhengels met molen
en nylon
1,80 mtr. € 25,95
2,10 mtr. € 29,95
2,40 mtr. € 32,95

koo-boten

Ka

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN

Be

VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

S

5 Pluggen
voor € 9,95
Doodaastakels
vanaf € 4,95
Grote sortering kunstaas
van Salmo - Spro - ABU
tot Savage Gear

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

Diepgevroren en overige
aasvis voorradig!

RENTENAAR
HENGELSPORT

Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664
12

v

N

Wa

A
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

