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voorwoord
In 2017 kende de HVZ een succesvolle
start van de Karpercommissie. In 2018
komt er, na onze oproep, een vervolg
met de aanstaande oprichting van een
Roofviscommissie.
In de gesloten tijd voor het roofvissen smeden de toekomstige leden plannen. Er zal via
de website en in het volgende HVZ Nieuws
bekend worden gemaakt wat de eerste activiteiten zullen zijn en wie er deel uitmaken van
deze nieuwe commissie. Mogelijk dat zij zich
ook over het streetfishen gaan ontfermen.
Op zondag 25 maart was er met zo’n zeventig
vissers een succesvolle streetfishwedstrijd in
de Zaan, die samen met de federatie is georganiseerd.

Karpercommissie

Tussen 20 en 22 april was er een zeer geslaagde karperkoppelwedstrijd in het Jagersveld.
Ondanks de nog koude nachten werd er onder prima weersomstandigheden gevist. Met
medewerking van de gemeente Zaanstad
heeft onze Karpercommissie dit uitstekend
georganiseerd. Zie ook het verslag op bladzijde 10 en 11.
Op 2 juni is de HVZ gastheer voor de selectiewedstrijd voor het NK feedervissen in
het Noord-Hollandskanaal. De organisatie
ligt in handen van de federatie. Een aantal
leden zullen de HVZ vertegenwoordigen.
Inmiddels is de mogelijkheid om deel te
nemen aan ons ledenonderzoek voorbij. De
gegevens worden verwerkt en geanalyseerd.
De resultaten en de prijswinnaars worden in
het volgende HVZ Nieuws en op de web-

site bekendgemaakt. In de bezetting van de
Jeugdcommissie zijn er diverse wijzigingen
en wordt er op de komende ALV een nieuwe
voorzitter voorgesteld als lid van het Algemeen Bestuur. Helaas vindt er door diverse
redenen dit jaar geen jeugdkamp plaats. Wel
is er op 30 juni a.s. een jeugdclinic, zie de
aankondiging op de voorpagina.

Vitrinekasten

In ons kantoor staan sinds kort enkele vitrinekasten. Deze zijn bedoeld om wat oude
HVZ-spullen: oude clubbladen; notulen en
dergelijke - in combinatie met oude hengelsportmaterialen - tentoon te stellen. Om
zo de jeugd-, maar ook de seniorleden, een
beeld te geven van de geschiedenis van 77
jaar HVZ. Mochten leden oude visspullen
willen afstaan of in bruikleen willen geven,
dan houden wij ons van harte aanbevolen.
De zeeviswedstrijden, de zoetwaterviscompetities (55+ en zomeravond) en de jeugdwedstrijden zijn allemaal weer begonnen of staan
gepland. Zie de agenda op de website en in
het HVZ Nieuws als je hieraan wilt deelnemen of gewoon een kijkje wenst te nemen.
Ik wens de commissies succesvolle activiteiten toe en de leden een goede vangst.
Graag ontvangt de redactie hiervan foto’s.
Wim de Vries

van de penningmeester

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

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties
a.vdros@tekstenreclame.nl

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden
ontwerp voorzijde: Irma de Koning
© Overname van artikelen, foto’s en illustraties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

agenda
HVZ algemeen

29 mei Algemene Ledenvergadering

Jeugd

26 mei en 14 juli koppelwedstrijden.
30 juni jeugdclinic Amsterdam
Zie voor het wedstrijdschema het vervolg op
pagina 7

Vliegviscommissie

Vispassen 2018

6 september start nieuwe seizoen

De meesten van jullie zijn natuurlijk al
lang aan het vissen met de vispas die dit
jaar door Sportvisserij Nederland is toegestuurd. Wie nog niet heeft betaald,
zal vanuit Bilthoven nog één keer een
herinnering toegestuurd krijgen.

16 juni open baars kampioenschap

Bij die groep zou je toch eigenlijk niet willen horen, maar net als je HVZ medevissers
de contributie en vergunning op tijd betalen zonder al die extra kosten. Het is even
wennen maar ook voor volgend jaar alvast
noteren dat automatische machtiging €5,00
scheelt en dat contributiebetalingen gedaan
moeten worden aan Sportvisserij Nederland
en niet meer aan de HVZ.
2
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Baarscommissie
Klaverjassen

Zie voor alle data en activiteiten hvznet.nl

Gezocht!
Alleen de nachtvisvergunningen voor HVZ
wateren en nieuwe leden kunnen bij aanmelding voor het 1e jaar betalen aan de verkoopbalie van wederverkopers of HVZ kantoor.
De penningmeester
Henk op den Akker

2e secretaris ter ondersteuning van het
bestuur. Voor meer informatie omtrent
de invulling van deze functie of andere
vragen kunt u terecht bij Jorrit Hazen,
bestuur@hvznet.nl

wurrempie

van de redactie
Puzzel

“Ach ...”, zei die brasem,
“ik heb niets tegen paaien,
maar je krijgt er zo’n
uitslag van ...”

Het is leuk om te merken dat de verschillende commissies van
de HVZ ook steeds meer hun eigen bijdrage gaan leveren aan
HVZ nieuws. Met veel enthousiasme krijg ik na elke kopij oproep een overvloed aan verslagen en foto’s toegestuurd.
En tja, dan begint voor de redactie de grote puzzel. Want iedereen
heeft natuurlijk recht op een stukje ruimte. En soms is een verslag zo
uitgebreid dat het wel eens nodig is om eea in te korten. Zodoende
had de nieuwe karpercommissie aan twee pagina’s in dit nummer nog
niet genoeg :) Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden!
Want als je mij even een mailtje stuurt, dan stuur ik je de niet ingekorte versie van het verslag nog even door.
Zo is voor dit nummer ook de puzzel weer opgelost. En je weet het
hè... ook als lezer van dit blad mag je altijd je bijdrage leveren. Verslagen en foto’s van vangsten ontvangen wij graag. Ook heb je het recht
om als lid een kleine advertentie te plaatsen als je iets van je visuitrusting wilt verkopen. Een oproepje plaatsen mag natuurlijk ook.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe met prachtige vangsten!
Annegreet van der Ros

baarscommissie
HVZ open baarskampioenschap

Te koop
Karperhengel Bruce & Walker, model ‘Rini Groothuis’ 26/28/00 nylon.
Reishengel ± 1.40 mer. 5-delig
2 Ugli sticks 1,95 mer. 20-50 Lb
Cormoran Big Game voor de haai, 1,95 mer. 30 Lb.
Seaswell boothengel 2,10 mtr. 30-50 Lb.
Arca Technochrome 2,10 mtr
Trolling 750 50 Lb.
Info: 075-6873557

Zaterdag 16 juni wordt weer de HVZ open baarskampioenschap gehouden.
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 juni 19.00 uur bij Kees
Mandjes, tel. 075-6426259.
Plaats van samenkomst is Cafe Sman te Wormerveer.
De wedstrijd begint om 8.00 uur in een van de Zaanse wateren.
We hopen op een grote opkomst met veel HVZ’ers!
Baarscommissie HVZ

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
P. Rol, visserijbelangen

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

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

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.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Helmerhorst
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The standard is pro

Dealer van :

R

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy
Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken
Financial Planning

The standard is pro

2

R

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

Kijk voor meer informatie op
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772
The standard is pro

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

The standard is pro

The standard is pro

3

R

U zit zeker bij HVMS

R

T. 075 6510610

R

www.hvms.nl

4

Hengelsport
The standard is pro

E. makelaardij@hvms.nl

R

Karpervissen
Roofvissen
Witvissen
Zeevissen

Maden/Casters/Wormen
Let op!
op! jeugdleden
jeugdleden van
van de
de HVZ!
HVZ!
Let
Op vertoon van je jeugdpas kun je
GRATIS een zakje maden ophalen.

ruim 5000 m2 outdoor experience
4

7 dagen per week open | gratis parkeren | Stormhoek 24 | Zaandam

commissie zout
Eerste competitiewedstrijd

Scheveningen 25 maart 2018
25 maart 2018 werd de eerste competitiewedstrijd van de zeebonken gevist vanuit Scheveningen.
Al om 7.00 uur stonden de eersten te trappelen om aan boord
te gaan. En dat terwijl we ook nog een uur korter geslapen
hadden ivm de zomertijd.

Goudriaan aan het langste eind
te trekken en werd met 3cm
meer derde.
Siem Rem werd tweede met
ruim 9,5m vis vlak onder de
dagkampioen Wim Heijnen.
Hij won de eerste wedstrijd
met 11 m en 87 cm.
Dankzij het goede weer, de
vangsten en het prettige gezelschap was het weer een prima
dag op zee.

De weergoden waren ons goed gezind, een licht briesjes met een hoop
zon. De dikke visjassen konden al snel uit.
De vangsten, bestaande uit voornamelijk schar en af en toe een bot of
(kleine) wijting, waren redelijk. Ook over de opkomst hadden we niet
te klagen. Met 32 deelnemers was de boot goed gevuld. Mede namens
de introducees.
Den Uil sr sloot de top 5 met 4m en 96cm vis. Het was een nek
aan nek race tussen Frank en Ruben. Er moest een fotofinish aan te
pas komen om het verschil aan te tonen. Uiteindelijk bleek Frank

Frank en Ruben

Wijk aan Zee 8 april 2018
Al om 7.15 uur werden op de parkeerplaats de eerste pieren
uitgedeeld door Marco. Er werd voor deze dag prachtig weer
voorspeld. Helaas bleek dit weer, voor de vangsten, een beetje
te prachtig. Er werd vrijwel geen schar of andere platvis gevangen.
Het maakte zelfs niet uit of je met of zonder krukken viste. Wel werd
er hier en daar een mooie gul gevangen. Dus schakelden een hoop vissers over op de gul. Er was er zelfs een die zijn hengel dwars doormidden trok op een enorme gul (het zou ook een rotsblok geweest kunnen
zijn). Doordat er weinig gevangen werd, was het wel erg gezellig op
de pier, Iedereen stond bij elkaar met een bakkie of een lekker biertje.

Uitslag

Dit alles resulteerde in de volgende uitslag: Peter Hartman stond goed
te vissen en werd mede dankzij twee gullen vijfde. Met maar enkele
cm’s meer werd Frits Dudink vierde. Terug van weggeweest in de top
drie; gullenmepper Wim Goudriaan. Hij ving de grootste van de dag,
een mooie gul van maar liefst 54cm (zie foto). Het zal een hele toer
worden om dit record te verbeteren. Dit keer moest Wim Heijnen het
onderspit delven en werd Siem Rem eerste en won daarmee Metabo
paastrofe.
Ondanks de enorme drukte in Wijk aan Zee, door het mooie weer en
een kofferbakmarkt, wist iedereen de Zon te vinden. Dit was ook wel
nodig omdat dit de paaswedstrijd was en er een hoop eieren verdeeld
moesten worden.
Buiten de gebruikelijke vis zat er dit keer een mooie viskist in de tombola, geschonken door Albatros in Scheveningen. Marco Polling ging
er met deze prijs vandoor.
Frank en Ruben

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

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.
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Er is weer hard gestreden tijdens de streetfishingcompetitie. Het was niet makkelijk om vis te vangen.
De winst leek naar het team van HSV Haarlem te gaan
maar tijdens het laatste half uur van de wedstrijd waren
twee andere teams hun te slim af.
Team ‘Vetkuif’ pakte uiteindelijk de winst met 3 snoekbaarzen en een baars, team Predatorfishing Amsterdam
pakte de 2e plaats en team HSV HaarlemStreet Pirates
ging naar huis met een 3e plaats.
De grootste vissen zijn gevangen door Hans de Reus
van team de Snoekzoekers (snoekbaars 62cm) en Mick
Groet van team “Shad Happens” (baars 42cm).
De eerstvolgende wedstrijd vindt plaats in Amersfoort
op 27 mei.

Streetfishing 25 maart in Zaandam geslaagd!
Op 25 maart vond de gezamenlijke streetfishing wedstrijd van
SMWN in samenwerking met HVZ plaats. En dit is wederom
succesvol verlopen.
70 jongeren deden mee. Er werd verzameld bij Van Zaane partyservice
waar iedereen door de HVZ met koffie werd ontvangen. Het traject
was opnieuw de Zaan richting Havenstraat. Deze wedstrijd was een
onderdeel van 6 wedstrijden die plaats vinden in Alkmaar, Utrecht,
Zaandam, Amersfoort, Haarlem en Amsterdam. Er is een mooie
hoofdprijs maar bij iedere wedstrijd zijn er ook dagprijzen.
De vangsten waren niet super maar er werden toch wat aardige baar-

zen gevangen. Onze nieuwe beoogde mede oprichter van een roofviscommissie ‘Marc Krull’ heeft met zijn boot nog als wedstrijdmedewerker de zaken goed gevolgd. Wie meer wil weten over streetfishing
kan informatie krijgen bij de huidige jeugdcommissie. Zaanstad leent
zich natuurlijk goed voor streetfishing en de belangstelling is groot.
Kortom, een leuk evenement!

REDERBOATS
Dit is de visboot van 2018! Aluminium visboot.
Deze zeer degelijke visboot, gebouwd uit 4 mm Aluminium is door
zijn hoge randen en veel opbergruimte zeer geschikt als visboot.

INCLUSIEF OPTIES:

REDERBOATS 4519: SPECIFICATIES

Bekleding
4 kikkers
Montagesteun t.b.v. fronttroller
Steun t.b.v. electramotor

2 steunen t.b.v. scotty
hengelsteun
Rompnummer
CE-keur D

E-mail: info@r-ts.nl
6
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Lengte: 4,50 m
Breedte: 1,90 m
Diepgang 0,10 m
Gewicht: 370 kg

CE-keur: D
Maximum snelheid 40 km met
een 25 pk motor
Maximaal 25 PK

| www.rederboats.nl

controlecommissie
Controleurs gezocht!
Mij is gevraagd in deze editie van het HVZ nieuws iets te schrijven over de controles van de afgelopen tijd. Een periode waarin het voorkwam dat de sloten dicht lagen met ijs en dat er
zelfs pakken ijs in De Zaan lagen.
Controles waarbij het voorkwam dat je geen enkele visser aantrof aan
de waterkant terwijl het toch best mooi visweer was.
En op zondagen dat je het niet verwacht omdat het guur en erg koud
is opeens 14 vissers uit alle windstreken aan de Zaan treft. (Sneek,
Maassluis, Breukelen, Delft om daar maar eens een paar van te noemen).

Torrenprikken

Dat je als controleur ook behoorlijk de mist in kan gaan, bewijst het
volgende verhaal.
Op woensdag 24 januari werd ik door een van mijn buren (een oudBOA) getipt over het feit dat twee mannetjes illegaal kleine visjes aan
het vangen waren en in een bun bewaarden en ze vervolgens wegbrachten. Dus ik hijs me in mijn officiële controlejas en ga op zoek
naar die twee mannetjes. Bij controle bleken zij in het bezit van een
vispas en hadden inderdaad een bun vol met kleine ondermaatse
baarsjes.
Ik heb toen verordonneerd dat zij de visjes direct terug moesten zetten
en daaraan werd direct zonder morren gehoor gegeven.
Naderhand bleek dat zij daar een klacht bij de HVZ over hadden
ingediend en dat bleek dan nog terecht te zijn ook. Ergens staat in
de visserijwet dat je bij het “torrenprikken” in wedstrijdverband (in
dit geval dus met 2 man) een onbeperkt aantal baarsjes in je bun mag
hebben en die ga ja na telling dus niet direct op je visplek vrij laten
maar een stukje verderop in hetzelfde water. Ik wist het niet en zo ga
je dus de mist in en heb je weer wat bijgeleerd.

Wedstrijdvergunning

Zoals bekend wordt de Markervaart regelmatig bezocht door wedstrijdvissers langs de Vaart met vissers met wel een wedstrijdvergunning. Daar kwamen nog wel eens klachten over van de bewoners wegens geluidsoverlast en onjuist parkeren op de smalle weg langs de
Vaart. Ik sprak daar van de week wedstrijdvissers over die daar op
eigen wijze een oplossing voor hadden bedacht. Zij verzamelen op
het grote parkeerterrein bij de Praxis in het Noorderveld, delen daar
de wedstrijdnummers uit en kunnen dan net zoveel geluid maken als
ze willen en gaan vervolgens rustig naar de waterkant en vissen hun
wedstrijd. Zo kan het dus ook. Bewoners blij, vissers blij.

wedstrijdagenda HVZ jeugd (t/m 23 jaar)
Woensdagavond

23 mei De Delft (Scouting) in Assendelft, Koppelwedstrijd 		
jeugd/jeugd
30 mei Westerwatering (OBS De Rietvink) in Zaandam
6 juni Nauernaschevaart(Oude Ossestal) in Nauerna
13 juni Simon Gammerkade in Zaandijk
20 juni Overtoom ( bij Wereldkeuken) in Westzaan
27 juni Noordsterpark/de Watering in Wormerveer
4 juli Westerwatering (OBS De Rietvink) in Zaandam,
Koppelwedstrijd jeugd/jeugd

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

Nu het weer eindelijk wat beter wordt en ik controles kan uitvoeren
op de fiets kwam ik op een van deze controles langs de Heerenhuissloot. Daar zaten 8 man te karperen met op de eerste steiger 2 man
die heerlijk met hun
hoofd in het zonnetje
zaten te blowen met
allebei een hengeltje
in het water. Op mijn
vraag of ik de vispas
mocht zien keken
ze me aan of ze het
in Keulen hoorden
donderen en vonden
ze het maar onzin dat
je voor vissen een vergunning nodig had.
Ik heb ze toch maar
vriendelijk verzocht
in te pakken en weg
te wezen.
Vorige week kwam de vraag van Reinout Scheffers van Midwest Nederland (Zeg maar ‘onze’ BOA ) wie er mee wilde met een ronde
Zaandam die hij van plan was te gaan doen. Dus zondag 8 april hebben wij samen een grote controleronde Zaanstreek gedaan en achtereenvolgens o.a. het Noordsterpark, De Markervaart, De Zaan,
Bartelsluis, De Heerenhuis sloot, De Watering en het Vijfhoekpark
gecontroleerd. Totaal 19 vissers kunnen controleren waarbij alle vispapieren in orde waren. Ook zijn wij in Westerwatering nog op zoek
geweest naar iemand die daar met 5 hengels is gesignaleerd maar ook
nu is hij mij weer ontlopen. Dus als hij dit leest weet hij dat ik al een
tijdje naar hem op zoek ben.

Oproep

Rest mij nog toch weer een oproep te doen. Wij hebben als HVZ een
zeer groot visgebied die wij met 5 man moeten bestrijken waarbij ook
collega-controleurs met een drukke baan en andere functies binnen
de vereniging. Dus lijkt het u leuk (en ik kan u verzekeren dat het ook
leuk is, want wat is er nu mooier dan langs de waterkant met vissers
praten over vissen) neemt u dan eens contact op met de controlecommissie.
Met vriendelijke groet,
Frans Hoogland, Controleur
11 juli Zuidervaart in Zaandam
De loting vindt plaats om 18.00 uur en er wordt gevist tot 21.00/21.30
uur.

Koppelwedstrijden (ouder/kind)
Zaterdag
26 mei Zuidervaart in Zaandam, 14 juli Zuidervaart in Zaandam
De loting vindt plaats om 8.00 uur en er wordt gevist van 9.00 uur tot
13.00 uur. De prijsuitreiking is aansluitend om ca. 14.00 uur.
Voor meer informatie bel Brand Koopman, tel. 06 – 24 89 73 46 of mail:
hvzjeugd@hotmail.com
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seniorencommissie

Eindelijk was het tijd voor het uitgooien van ons hengeltje.
Alles was schoongemaakt en nagekeken.
Onze eerste wedstrijd was gepland in de Zuidervaart maar helaas daar
waren ze met de schoeiing bezig.
Arie Kool had wat gaten in de rietkraag van de Gouw gemaakt en zo
konden we daar terecht.
De vangsen in de Gouw vielen tegen. Sommigen hadden 1 visje gevangen behalve Kees van de Berg, die ving goed.

Onze 2e wedstrijd was in de Markervaart en dat onder geweldige
weersomstandig heden.
Hier hadden sommigen 8 kilo en andere vingen alleen kleintjes maar
ik had vis en een fijne dag.
We zijn blij dat er weer wat meer deelnemers zijn. Dat is alleen maar
prettig.
Tot ziens aan de waterkant!
Herman
8
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vliegviscommissie
De Vliegviscommissie gaat
met de tijd mee
Ook de vooruitgang is bij de vliegviscommissie toegeslagen.
Hadden we tot voor kort een voorbinder, lees Theo, nu gaat alles via de iPhone richting het grote scherm in de zaal.
De eerste keren deed Theo het nog voor en kon men via het scherm
goed zien wat er gedaan moest worden. De laatste keer zat hij rustig
een colaatje zat te drinken terwijl de rest van de leden een vlieg aan het
maken was. Het was ook voor de eerste keer dat de ploeg in tweeën
gesplitst werd, één voor de kleine vlieg met goudkop en de andere
helft ging aan de slag met een streamer, met als afsluiting een hapje en
een drankje erbij.

Komend seizoen

Komend seizoen starten we weer op donderdag 6 september en mocht
je zin hebben, je bent altijd welkom.
Er zal ook een workshop georganiseerd worden waarbij we gaan proberen om aan een zo groot mogelijk publiek het binden en - als het
weer het toelaat - het werpen uit te leggen en voor te doen.
We wensen u allen een mooie en visrijke zomervakantie toe en hopen
u begin september aan te treffen in het clubhuis van de HVZ.
Kees Mandjes

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam		
woonplaats
G.A. Verschueren
A. van Boven
J. Dirk Kwak
A. Bart		
T.J. Bentvelzen
D. van Breugel
S. Dil		
L. Dil		
A.H.A. van’t Ent
L. van ‘t Ent
V.J. Horst		
C. Huber		
J.B. Pool		
T. Spijker		
J. Steding		
D.G. Wals		
J. Kames		
A.Q. Quicker
P.W.J. Klinkenberg
P.P. Poot		

ZAANDAM
WORMERVEER
WORMERVEER
WORMERVEER
WORMER
BEVERWIJK
ZAANDIJK
ZAANDIJK
HOORN NH
HOORN NH
WORMERVEER
BAD BODENTEICH
AMSTERDAM
WORMERVEER
ZAANDAM
ZAANDAM
ZAANDAM
DÜSSELDORF
OOSTZAAN
MENEN

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

M. Wodkiewicz
S. Al Bezihi		
K. Aret		
I. Klaasse		
S. Dzhelil		
S. Rashid		
R. Elibol		
G. Pompert
T.S.J. Schrama
T.B. Betlem
E.E. Parlak		
E. Ellens		
W.J.P.H. Schot
M.B. Swart		
R.R. Sariman
Y. Laaji		
P. Aulbach		
W.J. de Graaf
J. Hackmann
L. Hasenstab

ZAANDAM
KOOG AAN DE ZAAN
WORMERVEER
WORMERVEER
WORMER
ZAANDAM
ZAANDAM
DEN HELDER
ZAANDAM
WORMER
ZAANDAM
WORMERVEER
ZAANDIJK
KROMMENIE
ZAANDAM
ZAANDAM
MESPELBRUNN
AMSTERDAM
ZAANDAM
GAILBACH

L. Maleschek		
HEIMBUCHENTHAL
F.B.M. Veen Van Der Klein
WORMERVEER
T. Wijnberge		
ZAANDAM
G. de Zinger		
AMSTERDAM
I.L.T.Y.A.R. Kadirov		
ZAANDAM
G. Zwart			ZAANDIJK
R. Arends			ZAANDAM
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karpercommissie
Karper Koppelwedstrijd 2018

Op vrijdag 20 april was het zover na meer dan een halfjaar
voorbereiding. De viswedstrijd waar binnen HVZ door diverse
mensen veel van werd verwacht, moest dan eindelijk gaan
plaatsvinden.

auto. Vervelend, maar het leverde hem en Gerrit Kamphuis wel de
pechprijs op naast de waardebonnen die iedere deelnemer ontving en
waarvan de waarde afhing van de uitslag van de wedstrijd.
Op stek 11 zaten de deelnemers vrijdagavond pas om 19:45 uur vanwege de extra tijd die de organisatie nodig had omdat het recreatiegebied door het mooie weer erg druk was. Dat leidde even tot gemopper
maar ze kregen het nadeel dik vergoed op zaterdag middernacht. Na
3x lijnbreuk haalden ze de grootste vis binnen, de eerder al genoemde
karper van 28 pond. Op stek 2 lag er op een ochtend opeens een
vreemde in de tent op één van de stretchers. De man wist niet meer
waar zijn huis stond zo luidde zijn verklaring. En op stek 10 brak Andrea een hengel. Om met de woorden van wedstrijdcoördinator Bas te
spreken: ‘Geen paniek’ en hij leende Andrea een hengel.
HVZ secretaris Jorrit Hazen leende kort na zijn komst als controleur

Arno Zuijdam, voorzitter van de commissie karpervissen, had administratief de voorbereidingen gedaan en met hulp van penningmeester
Henk op den Akker ook financieel de zaak rondgebreid. Benodigde
formulieren en een reglement waren ook verzorgd na bijdragen van de
commissie en Bas Witte die uiteindelijk de wedstrijd uitvoering zou
gaan coördineren.
De gemeente Zaanstad had ons ontheffing verleend om met auto’s
naar de stekken te rijden via de fietspaden en de HVZ boot lag op de
trailer te wachten in de botenloods die niet ver van de vislocatie staat.

Camping
in het 2e team (dat was hij samen met penningmeester en hoofd conToen de loting was geweest en de deelnemers met auto’s en boten op
trolecommissie Henk op den Akker) ook een hengel van een deelnede stekken waren afgezet, verschenen
de tenten en gaf het totaal een beeld
van een gezellige camping. Velen dachUitslag Karper Koppelwedstrijd 2018
ten ook dat het daar bij zou blijven omdat de vis vast niet zou bijten door de
#
Namen					Stek
Centimeter
Pond
warmte, maar dat bleek mee te vallen.
1e
Ramon Saft en Gerwin Kuiper		
3
701		
119
2e
Pascal v.d. Putten en Adrian Szwalikowski
2
275		
48
Want tot een uur voor het einde van de
3e
Ron en Nick Groot				1
248		32
wedstrijd werd er gevangen. En dat was
4e
Rob Wilhelm en Sjoerd Bakker		
10
86		
28
al op vrijdagavond begonnen.
Top 5

De top 5 had respectievelijk 120, 50,
ruim 30, bijna 30 en 28 pond vis (afgerond). De laatste won tevens de prijs
voor de grootste vis want dat was er maar
één, een spiegelkarper die sprekend op
een lederkarper leek. Van niets vangen
(of ‘blanken’ zoals karpervissers dit noemen) was dus geen sprake, al bleven er
wel enkele koppels aan de Jagersplas
zonder vis omdat het diepe grote water
waarschijnlijk nog te koud was. Jimmy
Ike van Ike Watersport te Uitgeest had
minder geluk. Op vrijdagavond werden
hij en vismaat Gerrit Kamphuis zowat
uitgerookt door jongelui die vuurwerk
aan de overkant van het water afstaken
en hij reed een lekke band onder zijn
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5e
6e
7e

Jimmy Ike Gerrit Kamphuis			
Patrick Moed en Marten Verweij		
Piet en Pim Rietvink			

5
6
4

137		
128		
76		

23
22
17

8e, 9e, 10e en 11e plaats zijn door loting bepaald. Deze koppels bleven helaas allen zonder vis:
Ton Moed en Richard Moed				
Andrea Sebestyen en vismaat uit Roemenië		
Johnny de Hoop en Stefan Kok			
J J G A Meijer en Erwin Kool				
Grootste karper:
Rob Wilhelm en Sjoerd Bakker			

8
9
7
11

0		
0		
0		
0		

0
0
0
0

10

86		

28

Eerste brasem:
Pascal v.d. Putten en Adrian Szwalikowski
2
Pechprijs:
Jimmy Ike Gerrit Kamphuis			
5
Jimmy kreeg een lekke band
							met de auto

karpercommissie
mer nadat hij verliefd was geworden op de verzamelplaats van de
organisatie midden in het gebied (direct aan de Jagersplas gelegen).

Prijsuitreiking

Rond 7.00 uur kwam het officiële moment van stoppen en opruimen
dat betekende niet dat de actie van de wedstrijd er al uit was. Wedstrijdcontroleurs Henk en Jorrit moesten nog minimaal 2x in actie
komen om vis te meten op verschillende stekken. Doordat Arno al
vroeg de deelnemers mede deelde dat de paal bij de ingang er uit was
gehaald en dus de auto’s konden gaan rijden, kreeg hij ook diverse
mensen vanaf de stekken meteen mee om naar de auto op de centrale
parkeerplaats te brengen. Het duurde dan ook geen kwartier langer
of er reden al diverse auto’s van deelnemers over de paden die gingen
inpakken. In de verte was zichtbaar dat de andere organisatoren Bas
en Chris ook wakker waren en begonnen waren met opruimen en
inpakken van de organisatie locatie. Doordat dit alles zo soepel
verliep en Jeugdcommissie voorzitter Brand Koopman ook nog hele
zinnige tips gaf en een handje mee hielp, was het Jagersveld al vroeg
leeg en de meeste deelnemers op weg naar de prijsuitreiking bij Liv
Outdoor, waar een broodje met koffie klaar stond.
Voor de presentatie van dit slotevenement had Jorrit Hazen zich beschikbaar gesteld al was hij de voorgaande avond en het grootste deel
van de nacht al in touw geweest met wegen van de vangsten. Arno en
Brand waren ook gearriveerd en met Bas en de andere aanwezige organisatoren werd de uitslag en prijs toewijzing beoordeeld. Ook bij de
prijsuitreiking was nog steeds het enthousiasme over dit evenement te
zien en te voelen en we kunnen dan ook niet anders concluderen dan
dat dit evenement een succes was in alle opzichten. Brand Koopman
kreeg ook een cadeau als dank voor zijn spontane tips en praktische
hulp die ons veel tijd en moeite heeft bespaard. Andrea (onze eregast)
kreeg dat ook.

Goede reclame

De slotconclusie was dat dit evenement voor herhaling vatbaar is,
want mede door inbreng van de media (welke vooraf ingeseind werd)
kreeg HVZ goede reclame. En met zoveel enthousiasme kunnen we
het natuurlijk moeilijk beperkt houden tot een eenmalig evenement.
Dus op naar de volgende editie die naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar zal plaatsvinden, omdat er in het najaar workshops over
karpervissen gepland staan. Maar eerst gaan we als commissie dit evenement evalueren. Rest ons nog de winnaars te noemen van de Karper
Koppelwedstrijd 2018. Dit waren de mannen Ramon Saft en Gerwin
Kuiper op stek nummer 3.
O ja, ik vergeet bijna te vermelden dat we over bezoek ook niets te
klagen hadden. Zo waren o.a. HVZ voorzitter Wim de Vries (met
partner), Joost Karsten van LIV Outdoor, Pim Starreveld van Pioneer
Baits en HVZ huisfotograaf Anton van Van Daal fotografie uit Westzaan op bezoek geweest. Die laatste maakte een mooie fotoreportage
waarvan een deel tussen de foto’s bij dit artikel zit.

– De nieuwe HVZ commissie Jeugd voorzitter Brand Koopman
– HVZ commissie Baars voorzitter Willem Spijkerman
– Fotograaf Anton van Daal (www.daalfoto.nl)
– En de mediabedrijven De Orkaan en RTV Zaanstad
En natuurlijk niet te vergeten de deelnemers voor hun rotsvaste
vertrouwen in de organisatie en het voorbeeldige gedrag tijdens de
wedstrijd in Jagersveld en tijdens de prijsuitreiking LIV Outdoor in
Zaandam.
Laten ze nog maar eens volhouden dat karpervissers de oorzaak zijn
van rommel en vandalisme in de natuur. Ze zouden beter moeten
weten, zo zeiden ook diverse deelnemers die gebruik maakten van de
vuilniszakken die wedstrijd coördinator Bas Witte had uitgedeeld.
Wie even een rondje door Jagersveld had gemaakt op vrijdagavond
had gezien dat veel anderen dan de deelnemers aan deze wedstrijd in
een paar uur tijd een complete vuilnisbelt hadden gecreëerd.
Ter afsluiting wil ik (de auteur van dit artikel) nog even mijn dank
uitspreken aan Bas Witte, mijn collega wedstrijd organisator en commissielid binnen de commissie Karpervissen van HVZ. Zonder de
inzet en volharding van Bas en zijn zoon Chris had deze wedstrijd niet
plaatsgevonden. Daarom dank ik beiden voor de geweldige praktische
bijdrage voor HVZ en de commissie Karpervissen in het bijzonder.
Alle respect voor jullie inzet.
Arno Zuijdam
Voorzitter commissie Karpervissen
Media: www.deorkaan.nl/zaanse-karpers-opgepast-filmpje
www.youtube.com/watch?v=YFdJfdT6X1g
Noot van de redactie: Dit is een ingekorte versie van het oorspronkelijke verslag. Laat het ons weten als je de uitgebreide versie wilt
ontvangen!
HVZ beurs prijsvraag
De commissie karpervissen had tijdens de HVZ beurs op 4 maart
een prijsvraag georganiseerd. De opdracht voor bezoekers van de
stand was om het gewicht te raden van een karper die gevangen
was door commissielid Sven Draaisma in Nederlands viswater.
De winnaar van deze prijsvraag was de 10-jarige Michael de Waart
uit Amsterdam. Hij heeft op donderdagavond 20 maart jl. uit handen van Sven zelf een emmer met een zak ‘Purple Haze’ boilies van
Pioneer Baits ontvangen, aangevuld met een potje popups door
commissielid Bas Witte. Van harte gefeliciteerd Michael!
Wij danken Pioneer Baits voor de bijdrage (en natuurlijk ook onze
eigen Bas Witte)
Arno Zuijdam

Bedankt

De commissie karpervissen dankt de volgende bedrijven en personen
voor hun bijdragen:
– Gemeente Zaanstad (www.zaanstad.nl)
– LIV Outdoor (www.livoutdoor.nl)
– Pioneer Baits (www.pioneerbaits.nl)
– Watersport Ike (Uitgeest)
– Het bestuur van HVZ, in het bijzonder Jorrit Hazen en Henk op
den Akker
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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Winckle Picker
met 2 toppen plus molen
en nylon
2,40 mtr. € 34,95
2,70 mtr. € 39,95

Feederhengel 3,30 m

3-delig met 2 toppen plus
molen en nylon

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

Kar
Met

koo-boten

Ka

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN

Be

VOOR ZOET- EN

€ 49,95

ZOUTWATER

Albatros beetalarm

S

voor karper

€ 14,95
Landingsnetten
vanaf € 14,95
Karperhengel 3,60 mtr
2½ lbs plus molen met
vrijloop, inclusief nylon

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

v

N

€ 49,95

Wa

RENTENAAR
HENGELSPORT

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

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

