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van de penningmeester

agenda
HVZ algemeen
Hengelsportbeurs: zondag 4 maart 2018
Inleverdata ruilbeurs 1,2 maart + 3 maart 
(ochtend)
 
55 plus
20 februari aftrap nieuwe seizoen, zie voor 
het voorlopige programma p. 6

Karpercommissie
2o t/m 22 april nachtviswedstrijd koppels
15 maart workshop ‘karpervissen met de vaste 
hengel i.c.m. elastiek’ 

Klaverjassen
2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april
Zie voor alle data en activiteiten hvznet.nl

voorwoord
Graag wens ik iedereen een voorspoe-
dig visrijk, maar bovenal een gezond 
2018! Als bestuur kunnen we weer te-
rugkijken op een prima verlopen 2017, 
met helaas wel een kleine ledendaling. 
Aan onze activiteiten in 2017 lag dat niet. 
Voor een belangrijk deel hebben wij 
onze ledenadministratie ondergebracht 
bij Sportvisserij Nederland en dit is 
goed verlopen.

Op 2 december werden er in de Zaan vijf-
tig spiegelkarpers uitgezet. De komende vier 
jaar wordt dit herhaald, als onderdeel van 
een groter uitzetplan van de federatie Mid-
West, zie ook het artikel op bladzijde 7.

Hengelsportbeurs
Op zondag 4 maart is onze Hengelsport-
beurs. Op basis van de gedegen voorberei-
dingen belooft het weer een prachtige Hen-
gelsportbeurs te worden gezien het mooie en 
ruime aanbod van de winkeliers, alsmede de 
befaamde ruilbeurs. 

De Karpercommissie organiseert alleen voor 
leden op donderdagavond 15 maart een 
workshop en op 20 tot en met 22 april is er 
een meerdaagse karpelkoppelwedstrijd aan 
de Jagersplas. 
Verder vraag ik nog aandacht voor de inloop-
middagen op de eerste maandagmiddag van 
de maand.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als HVZ hebben wij de verschillende par-
tijen een brief gestuurd om de HVZ voor het 
voetlicht te brengen en het belang van de ge-
organiseerde hengelsport nog meer te belich-
ten. Een fragment uit de brief luidt als volgt: 

‘Wij zijn een actieve vereniging waarbinnen 
tientallen vrijwilligers zich inzetten voor het 
verbeteren van de visstand, goede sportvisserij-
mogelijkheden, begeleiding van de jeugd en tal 
van andere verenigingsactiviteiten. Sportvissen 
is voor vele jongeren een avontuurlijke manier 
om vlakbij huis in contact te komen met de na-
tuur. Voor ouderen is sportvissen een ontspan-
nende buitenactiviteit die hun actief houdt en 
zorgt voor sociale interactie.’ 

Wij volgen met belangstelling of de verschil-
lende partijen zich hiermee met hun verkie-
zingsprogramma in willen laten.

Wim de Vries

Zoals de voorzitter al in zijn voorwoord 
schrijft, is de vispas transitie 2018 naar 
Sportvisserij Nederland goed verlopen. 

De meeste leden hebben de vispas inmiddels 
in huis. Degenen die zich zorgen maken om-
dat zij wel betaald hebben maar de vispas nog 
niet in huis hebben, kunnen bij Sportvisserij 
Nederland navraag doen. Dit kan per e-mail: 
ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch 
0900-2025358 (€ 0,35/min). 

Rekeningnummer
Er zijn leden die ondanks het nieuwe reke-
ningnummer van SVN toch aan de HVZ 
betalen. Misschien omdat de HVZ rekening 
nog in hun lijstje bij de bank staat. 
Deze bedragen storten wij terug aan het be-
treffende lid met verzoek om over ter maken 

aan NL04INGB0650393872 ten name van 
Sportvisserij Nederland. 
Dit doen wij omdat de betaling gekoppeld is 
aan de aanmaak en verzending van de vispas. 
Wel altijd het vispasnummer vermelden dus.

(vervolg op p. 3)

Oproep
 
Roofviscommissie?
In navolging van de succesvolle oprich-
ting van de karpercommissie zien wij 
graag dat er ook een roofviscommissie 
wordt opgericht. Lijkt het je leuk om met 
andere roofvissers in contact te komen, 
wedstrijden te organiseren of uitleg te 
geven over bepaalde technieken in een 
workshop? Meld je dan nu aan bij het 
bestuur (info@jorrithazen.nl) voor kennis-
making en nadere informatie.



Alan

Ja ... en Ali Kruik
is ook gewoon in Nederland

geboren ...!
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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
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
P. Rol, visserijbelangen

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

Openingstijden kantoor: 
dinsdag en woensdag van 13.30 - 17.00 uur

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.

wurrempie

van de redactie

van de controlecommissie(vervolg van de penningmeester)

Nieuw is dat de gecombineerde HVZ Nacht 3e hengelvergunning nu 
online te bestellen is. Dit kan via de website van HVZ waar een for-
mulier te vinden is onder het hoofdje ‘speciaal voor leden’. 
Let op er worden maar 100 van deze vergunningen uitgegeven, dus 
wees er snel bij om niet naast het net te vissen!

Gewoon langs komen mag natuurlijk ook op dinsdag of woensdag-
middag van 13.30-17.00 uur. Dan kun je hem gelijk meenemen.
Op de hengelsportbeursbeurs van 4 maart a.s. is ook de admini-
stratie weer met een stand aanwezig voor nieuwe inschrijvingen en 
nacht/3ehengelvergunningen. De bestaande vispassen zijn door de 
eerder genoemde overdracht naar het centrale bureau van Sportvis-
serij Nederland niet meer af te halen op de beurs.

Henk op den Akker

Vispas 2018
Uiteraard zal de controle de komende tijd gericht zijn op de 
vispas 2018. Ook de BOA’s zullen hier actief op controleren. Ga 
dus niet meer vissen met de oude vispas want dan heb je bij 
controle een probleem. 

Inmiddels hebben wij als HVZ weer een nieuwe boot voor controle  
aangeboden gekregen, waarbij de Zaan extra gecontroleerd zal gaan 
worden. Voor de nachtvis/3e hengelvergunning staat in het stukje van 
de penningmeester hoe deze te verkrijgen is. Het is een stuk makkelij-
ker dat je niet meer persoonlijk hoeft langs te komen.

Er is een samenwerking afgesproken tussen de nieuwe BOA van de ge-
meente Wormerland en de HVZ controledienst om elkaar te informe-
ren als er iets niet goed gaat m.b.t. de sportvisserij in het uitgestrekte 
gebied van het Wormer en Jisperveld. Bij deze alvast een oproep om je 
te houden aan de maximale vaarsnelheid die in dit gebied geldt.

Henk op den Akker

Ik zat even te twijfelen of ik het kon maken om bij het verschij-
nen van dit nummer nog met de beste wensen voor dit nieuwe 
jaar aan te komen. Er zit immers een aardige tijd tussen het 
schrijven van de eerste stukjes en het moment dat dit blad uit-
eindelijk bij je op de mat verschijnt. 

Toch doe ik het gewoon hoor, want bij het eerste nummer van 2018 
wens ik jullie allemaal oprecht weer een mooi nieuw jaar toe met veel 
heerlijke momenten aan het water!
Ik hoop dat jullie HVZ nieuws ook dit jaar met plezier zullen lezen. 
Enne, zou je het leuk vinden om er ook eens in te staan? Schroom dan 
niet mij een berichtje + foto van je vangst te sturen! De kans is heel 
groot dat je dan in het eerstvolgende nummer staat. 
Ook kleine advertenties waarmee je iets van je visuitrusting wil ver-
kopen, kunnen we voor je plaatsen. Dat is voor leden helemaal gratis. 
Stuur me dus gerust een berichtje!

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

7 dagen per week open | Stormhoek 24 | Zaandam | 075 890 5000 | www.livoutdoor.nl

*��Deze korting is geldig t/m 30 maart 2018 en alleen 
in de winkel op vertoon van deze advertentie.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. E-mail:

15%
KORTING*

op onze collectie
hengelsport

Hengelsport
Karpervissen

Roofvissen

Witvissen

Zeevissen
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Welkom op de HVZ 
Hengelsportbeurs!
Zondag 4 maart sporthal ‘Zaanstad Zuid’

De HVZ, de grootste hengelsportvereniging boven het Noord-
zeekanaal, organiseert op zondag 4 maart haar jaarlijkse hen-
gelsportbeurs in de sporthal Zaanstad Zuid aan de Weer 26 te 
Zaandam. De entree is voor iedereen gratis!

Wij geven op de beurs een inkijkje in al onze activiteiten voor iedereen 
en speciaal voor onze leden/hengelsporters. Deelnemers aan deze hen-
gelsportbeurs zijn veel Noord-Hollandse hengelsportwinkeliers. Ver-
der zijn er een dobbermaker, een hengelbouwer, een jerk bait bouwer, 
vliegbinders, reisorganisaties met visreizen en de federatie MidWest 
Nederland.

Diverse activiteiten
Er staat een drilmachine en HVZ commissies hebben activiteiten zo-
als de karper- en jeugdcommissie. Onze Zaanse vliegvissers geven een 
demonstratie vliegen binden. Er is een werpbaan waar geoefend kan 
worden met de vliegenhengel. Ook de HVZ karper commissie geeft 
hier demonstraties. Vind je dit helemaal geweldig dan kan gelijk een 
visreis geboekt worden naar een mooie rivier in het buitenland of een 
bekende karperput.
Op onze beurs zijn visboten te bewonderen (en te koop natuurlijk). 
De administratie van de HVZ is aanwezig voor het inschrijven van 
nieuwe leden en het afhalen van een 3e hengel of nachtvisvergunnin-
gen. Uiteraard tegen betaling. Er kan ter plaatse worden gepind. 

Ruilbeurs
Bij de aanwezige hengelsportwinkeliers  als  Hengelsport Rik,  Handy 
Fish, Rien de Wolf, Rio Negro, Pioneer Baits, Mabibo, Engelhart, the 
Diff en Goedvolk hengelsport zijn veel koopjes te halen. 
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 

kun je deze inleveren bij het nieuwe HVZ kantoor (sportpark de Kal-
verhoek). Let op want wij zijn verhuisd op dit sportpark en zitten 
naast wielerclub DTS). Inleveren kun je op de donderdag en vrijdag-
avond (1 en 2 maart) voorafgaand aan de ruilbeurs van 19.00 tot 21.30 
uur en ook op zaterdagmorgen 3 maart 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. 

Rad van Avontuur
Op het gezellige terras op de beurs en boven in de kantine van de 
sporthal kun je een hapje en een drankje kopen. 
En natuurlijk mag je het meespelen met ons Rad van Avontuur niet 
missen. Dat zit voor deze dag tjokvol prijzen met een fantastische 
laatste ronde. Er zijn hiermee prachtige visprijzen te winnen voor een 
luttel bedrag. 

Onze beurs is een bezoek dus meer dan waard! Noteer in je agenda 
zondag 4 maart van 10.00 tot 15.00 uur HVZ hengelsportbeurs in 
sporthal Zaantad Zuid aan de Weer 26 te Zaandam.

Frans Hagens

Laatste competitie-
wedstrijd 2017
Op de valreep van 2017 werd op 17 december de laatste competitie-
wedstrijd van de zeebonken gevist. Ditmaal vanaf de pier in Velzen-
Noord.  

Bij aankomst op de parkeerplaats bleek de HVZ niet de enige vereni-
ging te zijn die een wedstrijd op de pier georganiseerd had. 
Helaas waren de mannen uit Amsterdam net even eerder paraat dan 
wij. Ook waren enkele commissieleden (nog) niet helemaal helder en 
wat trager dan normaal na een feestje de avond te voren. Hierdoor 
was het ‘beste’ stuk pier al bezet. Toch mocht dit de pret niet drukken. 
Er werd door iedereen aardig vis gevangen. De vangst bestond uit 
schar, (kleine) wijting, bot en een enkele gul. Ook het weer liet zich 
van de goede kant zien.
Daarnaast hadden we een drie gangen menu op één bord in het voor-

uitzicht, bestaande uit sate met friet en salade. 
Dit alles weer uitstekend verzorgd door cafe De Zon in Wijk aan Zee.

De uitslag van deze competitieafsluiter is als volgt:
Een sterk vissende Maarten v/d Beemd sloot de top vijf met een res-
pectabele afstand van 3m69. Met maar 5cm meer werd Frits Dudink 
vierde die Frank Goudriaan met 4m34 voor moest laten gaan.
De nummers een en twee lagen zeer dicht bij elkaar en hadden een 
beduidende voorsprong op de rest! Waarschijnlijk hebben ze met z’n 
tweeën precies op het beste plekje gestaan.  Als eerste geëindigd is 
Siem Rem met 6m13, op de voet gevolgd door Wim Heijnen met 6m10.
Wij kijken weer terug op een geslaagd seizoen met goede vangsten 
en hopen jullie volgend jaar allemaal weer aan zee te zien.

Groet, 
Ruben den Uil  

commissie zout
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jeugdcommissie
Volop bedrijvigheid bij de jeugdcommissie
Het lijkt voor anderen dat het voor de jeugdcommissie nu een 
stille tijd is, maar niets is minder waar.
De eerste voorbereidingen zijn al weer geweest, zoals het re-
serveren van het kamp bij de gemeente. De kar die mee gaat 
voorzien van nieuw vet en verfje, kasten opruimen en spullen 
sorteren. Dit is een klus waar we de winter mee doorkomen.

Viscursus
Maar er is natuurlijk ook al weer nagedacht over de viscursus. Vorig 
jaar waren er, ondanks diverse krantenberichten, een nieuwsbrief en 
andere oproepen zo weinig reacties dat er besloten is om het niet door 
te laten gaan.
Dit jaar willen we proberen de cursus te gaan doen op een zaterdag of 
op een zondag. We willen dan een deel theorie doen en tuigjes maken
en daarna meteen met de jeugd het geleerde in de praktijk brengen.
Ja, we doen ons best, maar voor ons is het ook bekend dat er onder-
zoeken zijn geweest naar het afhaken/stoppen van jeugd na hun 14e.
Ze gaan dan wel weer vissen maar dat is vaak weer op latere leeftijd.
 
Frikandellenwedstrijd
Dit jaar gooien we onze hengels ook uit bij andere verenigingen om 
samen naar ideeën te vissen om onze hobby voor allemaal leuk en 
interessant te houden.
Zo hebben we in januari een overleg met o.a.  Hengelvereniging Am-
sterdam en nog andere verenigingen om eventueel een grote dag te 
organiseren met diverse activiteiten.
Dit jaar gaan we met de zomeravondcompetitie weer andere wateren 
bezoeken. Maar wees niet bang want de frikandellenwedstrijd blijft er 
gewoon in hoor.
De jeugdvissers weten dat maar al te goed en enkelen vonden dit de 
lekkerste wedstrijd. Het is de wedstrijd waar een commissielid  op 
frikandellen trakteert.
 

Koppelwedstrijden
De koppelwedstrijden passen we dit jaar aan met de landelijke top-
competitie, omdat er wat jeugdvissers en commissieleden van ons hier 
aan meedoen.
Keesie en Wimpie zie we ook vaak aan de waterkant van de koppel-
wedstrijden.
Keesie haalde door meedoen met de laatste koppel zelfs de voorkant 
van uw en ons HVZ-blad met zijn gevangen snoekbaars.
Kortom, de jeugdcommissie is weer druk bezig voor een leuk nieuw 
visjaar.

De jeugdcommissie

Voorbereidingen nieuwe 
seizoen van start!

Wij, de commissie 55 plus, wenst alle leden een gelukkig en 
gezond 2018 met veel visplezier. De commissie is al druk bezig 
met het nieuwe seizoen.
 
Net als in 2017 wordt een ieder die met ons mee wil vissen uitgeno-
digd om op dinsdag 20 februari om 13.00 uur met ons van gedachten 
te wisselen en om de wedstrijden met ons door te nemen.
Wij hopen op veel deelnemers!
Tot ziens namens de commisie 55 plus.

Herman Veenstra
 

commissie 55 plus
Voorlopige programma:

13-4  Zuidervaart
20-4  Markervaart
27-4  N-H kanaal Landsmeer
4-5   De Zaan t/o Gerkens
11-5  Neckermolen
25-5  Markervaart
1-6  NH Kanaal A’dam
8-6  Grafdijk
15-6  NH Kanaal Landsmeer
29-6  De Zaan Gerkens
6-7  Markervaart 
20-7  NH kanaal Purmerend
27-7   NH kanaal A,dam
3-8  Zuidervaart

Te koop
Chrivel rodpod type Balance. Met letterlijk 1 
handomdraai zijn de hengels te positioneren. 
Zeer eenvoudig en snel te monteren!
Zie foto. Prijs € 70,00
Chris van der Velden 06-20083115

Gevraagd: Foto’s omgeving Jachthaven 
Robinson Landsmeer, medio 1997
Chris van der Velden
chrivel@live.nl
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karpercommissie
Open Dag 4 maart 2018
De commissie karpervissen zal zich op de open dag in 2018 voor het 
eerst ‘live’ presenteren. Behalve voorlichting aan Zaanse karpervissers 
over karpervissen in de regio zal er ook een demonstratie worden ge-
geven van het karpervissen met een vaste hengel i.c.m. elastiek, een 
moderne techniek welke steeds meer in populariteit groeit. Tenslotte 
zal er ook aan een prijsvraag op de stand deel kunnen worden geno-
men. Voor vragen of reacties: karpervissen@hvznet.nl

Workshop 15 maart 2018
Op 15 maart 2018 zal de commissie karpervissen van HVZ een work-
shop ‘karpervissen met de vaste hengel i.c.m. elastiek’ geven. Toegang 
is uitsluitend voor HVZ leden en gratis. 
In combinatie met de workshop is het ook mogelijk voor deelnemers 
om onder begeleiding een eigen vaste hengel om te bouwen tot een 
vaste hengel met elastiek. Vanwege de aanschaf van het materiaal zijn 
hier kosten aan verbonden en deze dienen bij de aanvraag te worden 
voldaan. De kosten zijn 25 euro per hengel per deelnemer. De locatie 
is het HVZ gebouw aan de Zuiderweg te Wijdewormer. Het aantal 
deelnemers is beperkt om voldoende aandacht aan iedereen te kunnen 
geven. Deelnemers kunnen zich vanaf nu opgeven per e-mail.

HVZ Karperwedstrijd voor koppels
De commissie karpervissen van HVZ organiseert in het weekend van 
20 t/m 22 april 2018 een nachtviswedstrijd op karper voor koppels. 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden aan de Jagersplas en is dus bedoeld 

voor de statische vismethode (hengels op de steunen, tent erachter). 
Deelname is uitsluitend mogelijk voor HVZ leden. Het inschrijfgeld 
(inclusief lunch, gratis weekend nachtvispas, vervoer naar de stek per 
boot en prijs voor elke deelnemer) bedraagt 60 euro per koppel. Het 
aantal deelnemende koppels is beperkt, dus gegadigden worden ver-
zocht zich z.s.m. in te schrijven. Bij de inschrijving dient minimaal 
1 van de deelnemers van het koppel persoonlijk aanwezig te zijn om 
het wedstrijdreglement te ondertekenen. Betalen van het inschrijfgeld 
kan via de PIN of door overschrijving op de bankrekening van HVZ. 
Neem voor inschrijving contact op per mail.
Deze wedstrijd wordt opgedragen aan het in 2017 overleden HVZ lid 
Piet de Dood, vismaat van onze HVZ wedstrijd coördinator. Deze 
wedstrijd is mede mogelijk gemaakt door LIV Outdoor, Pioneer Baits 
en IKE Watersport te Uitgeest.

Mededeling commissie karpervissen
Het vorige mailadres van de commissie karpervissen blijkt in de 
maanden oktober, november en december 2017 meer dan de helft 
hierheen gezonden mail niet te hebben bezorgd in de mailbox van de 
commissie. Hierdoor kan het zijn dat u heeft geprobeerd de commis-
sie te bereiken maar hier tot op heden nog geen antwoord op heeft 
gekregen. Wij vragen u dan vriendelijk (indien uw vraag of reactie 
nog relevant is) nogmaals contact met de commissie op te nemen via 
het huidige mailadres: karpervissen@hvznet.nl (inmiddels is het mail-
adres uitgebreid getest).

Arno Zuijdam

Karperuitzetting in de Zaan
 
Op zaterdagmorgen 2 december 2017 werd na jaren onderzoek en 
praten met de betrokken partijen uitvoering gegeven aan het spie-
gelkarperproject (SKP) Schermerboezem gecoördineerd door federa-
tie Sportvisserij Midwest Nederland. 

De Schermerboezem is een combinatie van wateren in Noord-Hol-
land die zich kenmerken door een oud visbestand met vooral verwil-
derde schubkarperrassen. Hierdoor is de wens vanuit de sportvisserij 
ontstaan om spiegelkarper te gaan uitzetten, een karpersoort die in 
vroegere jaren vrij algemeen was maar de laatste decennia steeds 
meer ging verdwijnen in open wateren. 
Spiegelkarper kenmerkt zich door het steeds weer unieke schubben-
partroon per exemplaar en de neiging brutaler en eetlustiger te zijn 
dan de meeste schubkarperrassen. De meeste spiegelkarperrassen 
groeien ook sneller dan schubkarper en hierdoor is de spiegelkarper 
een aantrekkelijke sportvis. De Schermerboezem bestaat o.a. uit De 
Zaan, Knollendammervaart, Tapsloot, Markervaart, Stierop, Uitgees-
ter en Alkmaardermeer, Kogerpolderkanaal en het Noord-Hollands-
kanaal van Purmerend tot Den Helder, inclusief de werkhaven bij 
Spijkerboor en de grachten Purmerend, Alkmaar en Den Helder. Er 
zijn dus veel verschillende partijen betrokken bij het SKP project en 
daarom was de voorbereidingstijd vrij lang.
Maar op deze zaterdagochtend was het dan zover en ging zo’n 200 
kilo Franse spiegelkarper (50 stuks driejarige exemplaren) de Zaan in 
t.h.v. de ‘Showboat’ aan de Lagedijk te Zaandijk. HVZ koos als één van 
de visrechthebbenden deze locatie voor één van vijf uitzettingen bij 
de diverse hengelsportverenigingen. Namens HVZ was secretaris 
Jorrit Hazen één van de vrijwilligers die mee hielp met het werk. 

De karpers zijn 
per exemplaar 
gemeten en gefo-
tografeerd, zodat 
later kan worden 
vastgesteld waar 
de vis zich be-
vindt. 

Het is dan wel van be-
lang dat wij sportvis-
sers, wanneer wij een 
Franse (rondvormige) 
spiegelkarper vangen 
in één van de ge-
noemde wateren, dit 
(met een duidelijke 
foto van de linker zijflank) melden aan Federatie Midwest Nederland 
of de vereniging met het visrecht op de vangplaats. Voor de waarne-
ming waren verder namens HVZ de controlecommissie, voorzitter 
Wim de Vries, de commissie karpervissen en enkele bestuursleden 
aanwezig. Ook was de pers aanwezig en er is inmiddels een artikel 
geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad en ook een filmpje gepubli-
ceerd op de website.

http://hvznet.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/29170/karpers-
uitgezet-in-de-zaan.html
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Dinsdagavond competitie 2017
Zoals zo vaak, is ook deze competitie onder zeer wisselende 
weersomstandigheden gevist. Harde wind, onweer en zware 
regenbuien, niets is ons dit jaar bespaard gebleven.

Toch bleef het merendeel trouw komen. Dat is toch een compliment 
waard want een nat pak in de zomer, daar zit niemand op te wachten. 
Zwoele zomeravondluchten en veel vis is waarvoor we naar de water-
kant komen. Nu zijn ook die avonden er wel bij geweest, voorname-
lijk in de tweede helft van de competitie, aan de Markervaart. Door 
omstandigheden daar naartoe uitgeweken, leverde dat gemiddeld ge-
nomen de meeste kilo’s op.

Top drie
De top drie van dit jaar heeft een stevig robbertje uitgevochten, maar 
de uiteindelijke winnaar Ronald Vredenburg, is de terechte kampioen 
van 2017. In 8 van de 10 wedstrijden is hij bij de eerste 3 geeindigd, 
met 4 maal een eerste vak plaats, dat is zeer sterk. Ook haalde Ronald 
een behoorlijk hoger gewicht binnen, vergeleken met nummer 2 en 3.
Ook de op de tweede plaats geeindigde dame (een van de drie) Kaylee 
Goedhardt, had ook 4 eerste vakplaatsen, maar moest uiteindelijk ge-
noegen nemen met het zilver en 1 punt meer dan de nummer 1.
Op nummer 3 eindigde Roel Reuvers, die ook 4 eerste vak plaatsen 
binnenhaalde, maar uiteindelijk na aftrek, 2 punten meer had dan 
de winnaar. Wat vooral kwam door een voor hem slechte uitslag aan 
1 van zijn lievelingswateren, de Zuidervaart. Waar hij overigens kort 
hierna een topgewicht wist te vangen tijdens een vrije vissessie met 
een collega. Wat de vierde plaats betreft, dat was ik dit jaar zelf, met 
ook 4 eerste vak plaatsen, maar toch voor de overige wedstrijden dit 
jaar niet sterk genoeg om bij de top 3 te eindigen. Dit komt groten-
deels door het sterke vissen van de top drie en het mindere vissen van 
mijzelf in de diverse wateren waar ik normaal gezien goed uit de verf 
kom. Oorzaak? Wie zal het zeggen, maar volgend jaar ga ik er weer vol 
voor, met hopelijk veel tegenstand, zoals dit jaar het geval was.

Het was op 18 augustus ’17 een gezellige prijsuitreiking in het HVZ. 
clubgebouw. Met hapjes en drankjes, kon een ieder zijn ideeën aan-
dragen voor competitie van 2018. Waar ook flink gebruik van werd 
gemaakt door de aanwezigen. Door anderen die niet aanwezig kon-
den zijn vanwege vakantie of familie omstandigheden, waren er ook al 
suggesties gedaan, die ok op tafel zijn gekomen. Uiteindelijk zijn we 
het eens geworden over de wateren waarin gevist gaat worden komend 
jaar. Nieuw hierbij zijn de Delft en de Knollendammer vaart, welke 
beide vooraan in de competitie zullen worden opgevoerd. 
Wat de overige wateren betreft zal een zo evenwichtig mogelijke ver-
deling worden betracht, maar war de vangsten betreft blijft het toch 
altijd koffiedik kijken.
Nu ik het toch over koffie heb wil ik hierbij de bediening in het club-
gebouw bedanken, want die moet voor ons toch weer een avond op-
offeren. Verder wil ik ook Henk op den Akker zeer bedanken voor 
het regelen van clubhuis en bediening, maar zeer zeker ook voor zijn 
deskundige inbreng tijdens discussie over de wedstrijd wateren van 
volgend seizoen.
Hierbij wil ik ook de deelnemers bedanken voor hun deelname, maar 
ook voor de medewerking tijdens de competitie, bij het wegen en 
steknummerbordjes ophalen.
Wat mij betreft tot volgend jaar!

Cor Martens
      

Tjerk Veen wint de HVZ Wintercompetitie 2017!
Dit jaar zijn we medio oktober begonnen met de wintercom-
petitie.De eerste wedstrijd was gepland op de Markervaart. 
Echter omdat de wind schuin van voren kwam, waren we ge-
noodzaakt om uit te wijken naar het Noord Hollandsch Kanaal. 

We hebben in 2 vakken gevist met 14 deelnemers over 9 wedstrijden, 
waarvan de 2 slechtste resultaten werden afgeschreven.
We hebben in 2017 met minder deelnemers ruim 80 kilo vis meer 
gevangen dan in 2016, een knappe prestatie!  Het weer was ons dit 
jaar minder goed gezind, we hebben zelfs de wedstrijd op 18 novem-
ber aan de Markervaart tijdelijk moeten stilleggen in verband met 
overtrekkend onweer! Verder hebben we zo’n beetje alle weertypen 
gezien: regen, hagel, natte sneeuw en af en toe een zonnestraaltje. Het 
is altijd bikkelen tijdens de wintercompetitie, maar dat hoort er ook 
een beetje bij.
De deelnemers lagen de hele competitie vlak bij elkaar wat wedstrijd-
punten betreft. De beslissing is echt pas in de laatste wedstrijd op de 
Zaanbocht in Wormerveer gevallen:

1e Tjerk Veen met 12 punten en 34,65 kg
2e Cor Martens met 13 punten en 40,86 kg
3e Martijn Tijms met 16 punten en 25,73 kg

Tjerk, nogmaals van harte gefeliciteerd! De prijsuitreiking is gelijk na 
de laatste wedstrijd gehouden bij het Wapen van Assendelft onder het 
genot van de welbekende kop snert met roggebrood en spek en na 
afloop zijn de deelnemers huiswaarts gegaan met een kerststol.

Martijn Tijms
Commissie Wedstrijdvissen
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Beroepsvisserij
 
Met enige regelmaat krijgt het bestuur berichten toegezonden van 
leden die bezorgd zijn over de beroepsvisserij.
Ook horen wij dat er geen toezicht wordt gehouden door de HVZ op 
de beroepsvissers. Het verbod op aalvissen voor de sport heeft even-
eens geen goed gedaan.

Beroepsvisserij in de Nederlandse binnenwateren is er altijd geweest. 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de 
grootste eigenaar van water in het beheersgebied boven het Noord-
zeekanaal en gemeenten in onze regio, verstrekken tegenwoordig 
de vergunningen meestal gezamenlijk aan de beroepsvisserij en de 
sportvisserij. Dit geldt voor schubvisrecht en aalvisrecht. De sportvis-
serij heeft echter binnen Sportvisserij Nederland het vissen op aal ver-
boden in verband met de slechte aalvisstand.

Heerlijkheidsrecht
Voor de wateren waar het volledig visrecht (heerlijkheidsrecht) ex-
clusief bij de HVZ ligt, zijn wij enkele jaren geleden gestopt met de 
uitgifte van vergunningen aan het beroep om op aal te mogen vissen. 
Dit betreft een groot deel van de Nauernasche Vaart, Knollendam-
mervaart en Markervaart.
HVZ controleurs en Boa’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) 
kunnen en mogen niet handelend optreden bij constatering van een 
overtreding door een beroepsvisser. Wel wordt melding gedaan aan 
de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Het is daarom 
zeer belangrijk om het vermoeden van overtredingen door beroeps-
vissers te blijven melden aan het bestuur van de HVZ. 
Bij voorkeur met vermelding van datum, tijdstip en locatie en/of foto’s. 

De beroepsvisser mag, afhankelijk van de voorwaarden in zijn ver-
gunning, vissen met alle geoorloofde grote vistuigen zoals vermeld 
in de Visserijwet. Hieronder valt ook het elektrisch vissen met een 
electrovisapparaat. Voorts kent de Visserijwet geen beperkingen ten 
aanzien van het aantal visfuiken en de hoeveelheden te onttrekken 
vis, behoudens de beschermende vissoorten. Er gelden wel minimum 
maten voor bepaalde vissoorten. 
Er is echter wel degelijk veel werk verricht om te komen tot een meer 
verantwoorde visserij.

Visserij Beheer Commissie
In 2007 is er een aanzet gegeven om te komen tot een meer verant-
woorde visserij. Voor Staatswateren werd het Wettelijk verplicht om 
een VBC (Visserij Beheer Commissie) te installeren waarbij andere wa-
tereigenaren werd geadviseerd dit beleid te volgen. Het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), o.a. verantwoordelijk 
voor een schoon oppervlaktewater, stelde ook voor de visrechtheb-
benden in hun beheersgebied een verplichting in tot het hebben van 
een VBC. In deze VBC is zowel beroep als sportvisserij vertegenwoor-
digd.
De VBC is ingesteld met als naam VBC-HNK met drie werkgroepen. Er 
is veel werk verricht om te komen tot afspraken en er zijn visplannen 
opgesteld. Momenteel vinden er gesprekken plaats om te bezien hoe 
deze verder kunnen worden ontwikkeld.

Piet Rol

Baarskoppelwedstrijd
In samenwerking met hengelaarsvereniging onderling genoe-
gen heeft de HVZ baarscommissie ter afsluiting van het sei-
zoen nog een baarskoppelwedstrijdje georganiseerd.

Bestuursleden, commissieleden en leden van de baarsclub Wormer, 
werden door loting gekoppeld. Het viswater waarvoor gekozen was, 
was in Rooswijk, waar nog wel baars (jes) te vangen was. 7 koppels 
en Kees als solovisser trokken naar het viswater. In de nacht was een 
zware storm over het land getrokken, maar met twee kleine buitjes en 
nogal wat wind viel het weer alles mee.
De baars had er wel zin in deze ochtend en al gauw had iedereen vis in 
de emmer. Uiteindelijk hebben wij met 15 man maar liefst 572 baarsjes 
gevangen.
Het winnende koppel was Wim Knijn met Bauke Post met 137 stuks, 
2e werd Ruben en Willem (baars en zeebaars) met 101 baarsjes. 
3e werd Henk op den Akker en Jeroen van het Hoff met 85 stuks. 
Na afloop stond de koffie klaar met natuurlijk een lekker balletje ge-
hakt bij cafe Sman in Wormerveer.
Ook volgend jaar willen wij weer kijken of deze wedstrijd te organi-
seren valt. Met zo’n een vangst is de motivatie er in ieder geval wel!
 

Willem Spijkerman

baarscommissie
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Datum: 31-10-2017 DTS, Kalverhoek. Aanwezig bestuur: W. De 
Vries (voorzitter), H. op den Akker (penningmeester), J. Hazen 
(secretaris), W. Spijkerman, K. Mandjes, M. Tijms, R. den Uil, 
J. de Bouter en A. Zuijdam. Totaal aanwezige leden: 63

1. Opening
Wim opent de vergadering om 20:08 uur en heet een aantal mensen in 
het bijzonder welkom, te weten de ereleden W. Metselaar, E. Jonker, L. 
Overdijkink, Th. Ten Wolde, A. van der Horst, H. Scholten, T. Moed, 
J. de Jong en J. Gruijs. 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergade-
ring d.d. 30 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Wim bedankt de secretaris 
voor de notulen.

3. Ingekomen stukken
Afbericht van erelid Alan de Geus.

4. Mededelingen bestuur
- De hengelsportbeurs is op zondag 4 maart in sporthal Zuid aan de 
Weer in Zaandam.
- Het bestuur ontvangt regelmatig verzoeken om een vergoeding te 
geven aan HVZ leden die deelnemen aan selectiewedstrijden of na-
selectie voor het NK. Het bestuur wil hier aan meewerken, mits men 
niet reeds is gesponsord door een bedrijf en aan de waterkant dan 
herkenbaar is met een HVZ logo. Dit zal per aanvraag beoordeeld 
worden.

- Er is veel contact geweest met de NHBB, gemeente en HHNK. 
Dit heeft als reden om onze belangen te behartigen. Het gaat moei-
zaam, ook door de factor tijd. Niet voor niets hebben wij een vacature 
op het gebied van water- en visstandbeheer. We zijn overigens blij met 
de hand- en spandiensten van Piet Rol. 

- Bij de federatie Sportvisserij MidWest Nederland is de onlangs aan-
getreden directeur Rimco Viejou alweer vertrokken. Het is jammer 
dat iemand die graag wil na een paar maanden alweer weg is. Op 7 
december is er een extra ledenvergadering uitgeschreven en heeft hsv 
Ons Genoegen een aantal kritische vragen ingebracht.  
- Het waterschap gaat de binnenzijde van de dijk langs de Nauernasche 
Vaart (het weglichaam) gefaseerd verstevigen. Dit kan overlast gaan 
geven voor onze vissers en wedstrijden.

- Het nieuwe HVZ nieuws is vandaag ingepakt met daarin een foto 
van de nieuwe karpercommissie. Arno Zuijdam gaat daar sturing aan 
geven. Ze gaan een karper koppelwedstrijd houden op de Jagersplas 
op 22 april. Ook komt er komende voorjaar een workshop over kar-
pervissen. 

- In het nieuwe jaar willen wij een enquête houden om te inventari-

seren wat onze leden willen en hopelijk daarmee ook meer binding 
te krijgen. 

- Bij het vorige nieuws zat een machtigingsformulier, dit heeft toch 
weer een flink aantal ingevulde machtigingen opgeleverd. Nogmaals 
oproep om dit te doen, het is voor ons makkelijker maar het scheelt 
voor een lid ook € 5 per lidmaatschap.

- De ledenadministratie gaat veranderen. De verzending en de admi-
nistratie van de vispassen gaat verzorgd worden door Sportvisserij Ne-
derland. Met het vervallen van de handelingsvergoeding 
(zo’n € 5.000 p.j.) en het afnemen van het aantal bezorgers hebben wij 
toch maar eens grondig gekeken naar de kosten hiervan. We zullen 
op den duur goedkoper uit zijn, maar bovenal is de continuïteit hier-
mee gewaarborgd. Henk bedankt Bas voor zijn vele werk. Verder licht 
Henk het e.e.a. toe over verandering van de werkwijze. Mensen met 
een acceptgiro gaan € 5 betalen. Vanaf volgend jaar kunnen de nacht-
visvergunningen ook per mail besteld worden. De openingstijden van 
het kantoor gaan per komend jaar ook veranderen. Per 1 januari 2018 
zal het clubgebouw open zijn op dinsdag- en woensdagmiddag van 
13.30 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie kunt u altijd terecht op 
de website, clubblad of telefonisch via het kantoor.

- De klaverjasclub heeft nog ruimte voor een tafel.
- De inloopmiddagen (1e maandagmiddag van de maand) gaan ook 
gewoon door.

- In de commissies loopt alles voorspoedig.

5. HVZetter van 2017
Chris Hagens krijgt alsnog zijn 
speldje opgespeld van vorig jaar. 
Chris is ondertussen gestopt bij 
de jeugd na vijf jaar vrijwilli-
gers werk waarvoor Wim hem 
bedankt. Hij blijft wel actief als 
vrijwilliger bij o.a. de ruilbeurs. 

Zijn vader, Frans 
Hagens, is na ruim 
25 jaar gestopt als 
secretaris bij de 
jeugd. Gelukkig
blijft hij wel 
de beurs organise-
ren en zal hij zich
blijven bezighouden 
met de website, 
clubblad en 
Facebook. 
Frans krijgt bloemen en een dinerbon.

Door de tijdelijke behuizing zijn wij in contact gekomen met het 
echtpaar Ouwendijk. Na het overlijden van zijn vrouw kwam Maar-
ten Ouwendijk er alleen voor te 
staan. Ondanks zijn eigen ge-
zondheid sloeg hij zich er door-
heen en voelde zich erg thuis 
bij de HVZ. Toen wij zelf weer 
de beschikking kregen over ons 
eigen clubgebouw is hij de kan-
tinediensten voor ons gaan ver-
zorgen. Dit zijn minsten dertig 
per jaar voor zowel de vliegvis-

notulen najaarsbijeenkomst 2017



B.Heimensem Koog a/d Zaan 
R.Andrejeus Zaandam  
R.Boeijkens Zaandam  
L.Bosschieter Westzaan  
H.Lassooy  Zaandam  
P.Jankowski Zaandam  
B.R.Rempt  Oostzaan   
D.Schoemaker Koog a/d Zaan  
Q.Schoemaker Koog a/d Zaan  
S.Telman  Koog a/d Zaan  
M.Ruck  Westzaan   
W.van de Zee Purmerend  
B.Janmaat  Maarssen   
M.Renting  Koog a/d Zaan  
P.Rol  Assendelft   
R. de Vries  Assendelft   
D.Kanclerski Zaandam   
A.E.Geldhof Krommenie  
J.Basten  Wormer   
H.Nijhuis  Zaandam   
P.Tanasale  Zaandam   
L.van Assema Wormer   
E.Verdikt  Assendelft   
S. van Draanen Zaandam   
D.Schellevis Assendelft   
E.Genovese Zaandam   
E.Rashid  Zaandam   
S.Hopman  Zaandam   
B.van Wijk  Amstelveen  
M.Smit  Zaandam   
M.Sulova  Zaandam   

R.Hakun  Zaandam   
D.Mol  Oostzaan   
A.L. de Jonge Zaandam   
T.B.van Assema Wormer   
D.Pereira Santos Koog a/d Zaan  
G.W.H. van Santen Zaandam   
B.Schoemaker Koog a/d Zaan  
P.van Aalstede Amsterdam  
F. van Helvert Oostzaan
P. Aulbach  Mespelbrunn
  Duitsland
L.Maleschek Heimbuchen-  
  thal Duitsland
N.Fath  Heimbuchen-  
  thal Duitsland
L.Hasenstab Aschaffen-   
  burg 
  Duitsland
A.Jellema  Zaandam
S.Boguslawski Zaandam
L.Pijl  Zaandam
R.Nieuwpoort Zaandam
H.Bakker  Wormerveer
N.Supusepa Wormerveer
L.Hanna  Zaandam
J.H.Smink  Zaandam
R.M. Herrebrugt Koog a/d  
  Zaan

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden 
 naam          woonplaats

De HVZ houdt op zondag 4 maart 2018 weer de jaarlijkse HVZ Hen-
gelsportbeurs. Vast onderdeel binnen onze hengelsportbeurs is onze 
druk bezochte ruilbeurs (grootste van NH) waar iedereen zijn of haar 
overtollige hengelspullen kan verkopen. 

Een uitstekende manier om voor geld van je overtollige hengelmate-
riaal af te komen en met de opbrengst weer wat nieuws aan te schaf-
fen. Want bij ons geen waardebonnen maar contant geld! 
Je ruimt je viskoffer of schuur op en doet een andere sportvisser, die 
hiernaar op zoek is, een plezier. Voorwaarde is wel dat de door jou 
aangeboden spullen compleet, in goede staat, werkend en niet ouder 
dan circa 15 jaar zijn. Voor oude visspullen met verzamelwaarde is er 
een uitzondering. 

Hengelspullen zoals hengels, molens, koffers, hoezen, pluggen, dob-
bers, leefnetten etc. kunnen worden aangeboden op de innameda-
gen (donderdag en vrijdagavond 1, 2 maart) en zaterdagmorgen).
Dan kun je je spullen inleveren en in overleg met jou wordt de ver-
koopprijs bepaald. 

Tijdens de hengelsportbeurs en de ruilbeurs  op zondag 4 maart kan 
een ieder de spullen bekijken en kopen. Aan het einde van de beurs 
om circa 15.00 uur worden de voor jou verkochte spullen afgerekend 
en kun je de opbrengst hiervan en de niet verkochte spullen ophalen. 
De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar neemt geen enkele 
verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. Niet leden betalen 
voor deze service een vergoeding van 10% aan de HVZ. 

Aanbieden spullen
Je 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 zondagmorgen de spullen naar de ruilbeurs 
en stalt deze uit. Niet verkochte artikelen en jouw opbrengst moet en 
aan het einde van de beursdag op zondag worden opgehaald voor 
15.00 uur in de sporthal. Niet opgehaalde artikelen of opbrengst ver-
vallen aan de HVZ.

Frans Hagens

Overtollige hengelspullen breng je naar onze ruilbeurs!
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afdeling, klaverjassen en de overige commissies. Ook de in-
koop wordt verzorgd en derhalve zijn wij erg blij met Maar-
ten en reden voor ons om hem te benoemen tot HVZetter 
van het jaar 2017.

6. Rondvraag en sluiting officieel gedeelte
Frans Hagens: hoever zijn wij gevorderd met een eigen visvij-
ver hier op het sportpark?
Wim: hier op het park wordt het heel lastig. Is een heel klein 
watertje. Wellicht is dat geschikt voor de jeugd maar het 
heeft een bredere doelgroep en dan m.n. voor de karpercom-
missie. De onlangs opgerichte karpercommissie buigt zich 

hier nu over en zal t.z.t. haar plannen bij het bestuur neer-
leggen. De ambities zijn groot. Na de pauze spreekt Natasja 
Voordewind, Hoofd Controle en buitengewoon opsporings 
ambtenaar (BOA) van Sportvisserij MidWest Nederland. Zij 
vertelt meer over de rol van de BOA’s binnen de federatie, 
het gebied wat zij bestrijken en de hoeveelheid uitgeschreven 
processen verbaal dit jaar. Dat waren er 92.Na verloting van 
de gerookte vis en hengelsportartikelen voor de verkochte lo-
ten sluit de voorzitter om 21.58 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

12

RENTENAAR 
HENGELSPORT 

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

Karperhengel 3,60 m / 2 lbs. 
Met vrijloopmolen en nylon 

€ 39,95

Karperschepnet met steel 

€ 34,95

Beetmelder (pieper) voor 
karpervissen 

€ 14,95

Spinhengel 1,80m met 
werpmolen en nylon 

€ 24,95

Landingsnet 

€ 9,95

Luxe foudralen 
voor 3, 4 of 5 hengels. 

Van € 30,- tot € 80,- 

Nu alles halve prijs

Lemigo vislaarzen 
Warm en tot -30 graden C. 

Alles halve prijs!

Baitcaster 1,95 mtr. 10-30 g
Inclusief reel

€ 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 

5 Pluggen
voor € 9,95

Doodaastakels 
vanaf  € 4,95

Grote sortering kunstaas 
van Salmo - Spro - ABU

tot Savage Gear   

Diepgevroren en overige 
aasvis voorradig! 

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


