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Karperworkshop
van start!

Chris Blom vangt
reuzenpaling

voorwoord
Wat een ongekend warme en hete zomer hadden we dit jaar. Na een bijzonder goede meimaand kon het mooie
weer niet op.
Onze penningmeester zag met genoegen het
aantal nieuwe leden toenemen, maar op een
gegeven moment werd het zo warm dat zelfs
het vissen niet meer op de eerste plaats stond.
Daarbij was er door de stijgende watertemperatuur een toenemende kans op blauwalg,
botulisme en vissterfte.
De bestuurlijke activiteiten stonden op een
laag pitje, terwijl genoeg zaken de nodige
aandacht vergden. Zoals de verlengingen van
onze huurovereenkomsten, afstemming met
de gemeente, het HHNK, de federatie en
zelfs de Provincie.
Verder passeerden weer vele HVZ-activiteiten de revue, zoals: het vissen met bejaarden van Pennemes, vislessen met school
de Kroosduiker, de koppelwedstrijd van de
jeugd met een familielid, de jeugdcompetitie, de HVZ open baarswedstrijd, de zeeviswedstrijden, de jeugdclinic dag op 30 juni
gezamenlijk met andere verenigingen, de federatieve selectiewedstrijd van de jeugd met
Kelly Swart op een 2e plek en de federatieve
selectiewedstrijd feedervissen. Kortom een
fantastische lijst van activiteiten. Zie ook de
verslagen in dit HVZ nieuws.
Ook in dit HVZ nieuws op bladzijde 10 een
globale analyse van de uitkomst van de enquête van ons ledenonderzoek. Deze was
zodanig opgesteld om de deelnemende leden
te verleiden kritiekpunten of suggesties met
ons te delen. Om zo nog beter aan te sluiten
op de wensen van onze leden en ze beter te

bereiken. Met een aantal zaken, die we eenvoudig kunnen realiseren, gaan we als eerste
aan de slag.
Een wens van een aantal leden is om meer
praktijkverhalen met elkaar te delen. Samen
met de penningmeester en de secretaris ben
ik naar een visvijver gegaan, zie bladzijde 4.
Ik wil ons lid de heer Zeller en zijn buurman de heer De Glas van harte bedanken.
Van hen ontvingen wij diverse (oude) boeken over de hengelsport. Hierbij zat ook een
plaatjesalbum van Rizla. Vooral de ouderen
(rokers) zullen dit herkennen. De bedoeling
is om in ons kantoor in vitrinekasten oudere
hengelsportspullen te laten zien. Iedereen is
van harte welkom en een goede reden om de
eerste maandagmiddag van de maand de inloopmiddag te bezoeken. Oude spullen zijn
van harte welkom!
We maken ons op voor de activiteiten in het
najaar zoals o.a. de karperworkshop, de activiteiten van de roofviscommissie, de wintercompetitie zoet, het zeevissen, het vliegbinden, het klaverjassen en een karperwedstrijd.
Hoewel vele activiteiten bij de HVZ ieder
jaar terugkomen, bieden ze onze leden veel
plezier en genoegen en kunnen we trots zijn
om dit met elkaar te delen.
Tot op de najaarsbijeenkomst!
Wim de Vries
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Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties
a.vdros@tekstenreclame.nl

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

agenda
HVZ algemeen

Dinsdag 30 0ktober najaarsbijeenkomst
HVZ

Karpercommissie

Donderdag 27 september karperworkshop,
zie p. 9
bindavonden: 6 en 20 september, 4 en 18
oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december

Klaverjassen

De overschakeling van de vispassenverzending naar Sportvisserij Nederland is
tot nu toe prima verlopen.
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Vormgeving en redactie

Vliegviscommissie

van de penningmeester
De kantoorbezetting van 2 middagen per
week is ruim voldoende voor de afhandeling
van nieuwe aanvragen, nachtvergunningen
en overige adviezen. Dit betekent ook een
mindere druk op de financiële administratie
omdat niet alle individuele contributiebedragen hoeven te worden ingeboekt.
O ja, deze penningmeester is nu samen
met het bestuur de zoektocht begonnen
naar een 2e penningmeester die straks
het stokje kan overnemen. Een leuke bestuursfunctie die geen hogere wiskunde
behoeft, maar wel een betrouwbare en-

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

Eerste avond 28 september!
Zie voor het volledige overzicht pagina 10.
Zie voor alle data en activiteiten hvznet.nl

thousiasteling, die wat ervaring heeft met
administratie en boekhouding.
Als het je wat lijkt, laat het ons dan weten.
Voor een gesprekje kun je schrijven, mailen
of bellen met de penningmeester Henk op
den Akker, admin@hvznet.nl, 06-21511733.
Henk op den Akker

Uitnodiging najaarsbijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de Najaarsbijeenkomst die
wordt gehouden op dinsdag 30 oktober 2018 in de Trots, het
clubgebouw van wielerclub ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek,
Zuiderweg 72/B, 1456 NH Wijdewormer.
Aanvang 20.00 uur.
Bij binnenkomst biedt de HVZ u een kop koffie aan.
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 mei 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2018
6. Rondvraag en sluiting

Libellen in relatie tot waterleven en visstand
Tijdens de najaarsbijeenkomst op 30 oktober a.s. zal na de pauze
de ecoloog Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting een lezing
houden over libellen in relatie tot het waterleven en de visstand.
De libellen kunnen als indicator voor de waterkwaliteit worden gezien.
Daarbij is het interessant hoe de libellen deel uitmaken van het watersysteem, in relatie tot de oever-/waterplantenvegetatie en de visstand.
De larven van de libellen eten visbroed en omgekeerd eten vissen weer larven van de libellen. Vaak gaan tijdens het vissen libellen op je hengel zitten.
Ook de klimaatverandering, zoals van de zomer wel erg tastbaar werd,
komt aan bod. Albert Vliegenhart houdt veel lezingen en kan gepassioneerd over onze visomgeving vertellen. HVZ-leden zijn van harte welkom!

wurrempie

Pauze
Lezing van ecoloog Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting
over o.a. libellen als indicator voor de waterkwaliteit, in relatie tot de oever-/waterplantenvegetatie en de visstand, zie de
aparte aankondiging, de digitale nieuwsbrief en de website.

Mijn vriendin
heeft een héél klein
wurremendoosje ...

Verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis.
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder
lid het recht voorstellen op de agenda van de najaarsbijeenkomst te laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste
vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering
schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

van de redactie
Bruisend
Geweldig! Wat een kopij stroomde mijn mailbox weer binnen tijdens
de vakantie. Het bewijs dat het volop bruist bij de HVZ.
Vandaar een extra dik nummer. En dan zijn we er eigenlijk nog niet.
Zo houdt u bijvoorbeeld nog een aantal interessante artikelen van Pim
Pos van ons tegoed. De meeste van zijn verhalen gaan over dingen die
hij in de praktijk van het vissen heeft meegemaakt of zelf heeft getest.

Vaak met veel succes. Pim heeft aangegeven veel van zijn kennis te
willen delen in HVZ nieuws en wij zijn hier blij mee!
Mocht je na het lezen van dit nummer zelf ook zin krijgen iets te delen
in dit blad? Stuur het gerust door! Zo maken we met en voor elkaar
dit magazine en bieden we voor elk wat wils!
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
B. Koopman, jeugdafdeling
A. Zuijdam, karpercommissie
P. Rol, visserijbelangen
D. Prinsze, roofviscommissie

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
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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

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
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U zit zeker bij HVMS

R

T. 075 6510610

R

www.hvms.nl
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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

Tom’s Creek

Vissen in een avonturenvijver
We hadden als Dagelijks Bestuur vastgesteld dat we eigenlijk
veel meer tijd besteden aan het praten over vissen dan dat we
daadwerkelijk zelf vissen.
Onze penningmeester had nog een gewonnen prijs liggen. Een tegoedbon voor het vissen op een visvijver naar keuze. Het bleek dat
deze bon inmiddels vier jaar oud was. Samen met onze secretaris wilden we deze wel gaan
verzilveren. Met dank
aan onze federatie; de
bon was nog geldig.
Na overleg kozen we
ervoor om te gaan
vissen in een avonturenvijver van Tom’s
Creek in Lelystad.
Een ruime parkeerplaats verraadde dat
we niet de enigen zouden zijn. Maar er is veel keuze. Je kunt vissen
in een karpervijver, diverse forellenvijvers en diverse avonturenvijvers
waar verschillende soorten steuren, karper, meerval en witvis zwemmen. Ze gaan zelfs nog uitbreiden.
Kortom een prima
locatie waar alles om
de hengelsport draait.
Na ons te hebben gemeld, togen we snel
naar onze stek.
Met voerpellets en
speciaal deeg, gekregen van Top Secret,
waren de verwachtingen meteen al hoog
gespannen. Het duurde dan ook geen vijf minuten toen de eerste steur
zich meldde. Met 97 cm een mooi begin. Jorrit haakte al snel een steur
van 1.30 m en de dril was niet bevorderlijk voor zijn geblesseerde rug.
Henk was eerst aan het assisteren, maar ook hij kon snel met een steur
op de foto. Naast nog wat meer gevangen steuren ving Jorrit nog twee
meervallen en Henk een. Uiteindelijk vingen we bijna twintig vissen
en konden we terugkijken op een zeer geslaagde ochtend.

Het was gezellig smakelijk op de HVZ beurs BBQ
Op 8 juni heeft de HVZ een barbecue gehouden bij het HVZ kantoor in de Kalverhoek.
Alle vrijwilligers die zich voor de HVZ beurs hebben ingezet, waren
uitgenodigd. Zo’n 35 mannen en vrouwen hebben genoten van een
heerlijke barbecue die voor een deel werd gesponsord door Slagerij Schoen van de Zuiddijk in Zaandam. Geweldig lekker vlees dus.
Door Chris en Arthur vakkundig geroosterd met daarnaast heerlijke
salades en sauzen.
Het was ook echt allemaal op en er waren dan ook alleen maar positieve geluiden van de aanwezige beurs kanjers. Nou ja sommigen
hadden nog wel meer gelust.
Ook Maarten en Henk hadden hun best gedaan zodat er voor iedereen voldoende te drinken was en het weer was prachtig dus kon
iedereen zowel buiten als binnen gezellig even zitten en napraten
over de beurs en heel veel andere dingen natuurlijk.
Dames en heren geweldig bedankt voor jullie inzet dit jaar en wij
hopen weer op jullie te kunnen rekenen voor de beurs in februari
2019. Mochten er leden zijn die dit lezen en die dit leuk vinden en
zich op de beursdag wel voor onze HVZ willen inzetten, neem dan
even contact op met Frans Hagens tel. 06-43095500 want er is altijd wel wat te doen. Ook als je denkt een kraam te kunnen vullen
met voor onze leden interessante of leuke dingen ben je van harte
welkom!
					Frans Hagens

Wim de Vries

HVZ lid Jan Derlagen overleden
Helaas is ons prominent lid Jan Derlagen op 88 jarige leeftijd overleden.
De crematieplechtigheid was op 18 juli.
Jan was een verwoed wedstrijdvisser zowel op het zoute als zoete water en bekend bij veel
van onze leden.
Het bestuur van de HVZ wenst de familie veel sterkte toe.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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jeugdcommissie
Visseizoen 2018 weer van
start!
Zoals voor iedereen bekend vissen we normaal altijd 1 wedstrijd op de Zuidervaart.
Helaas kon dit niet doorgaan in verband met het plaatsen van
een schoeiing over de gehele Zuidervaart, waar we later veel
plezier van hebben. Daarom zijn we de eerste wedstrijd gestart op de Gouw waar gelukkig nog wat plekken open waren.
Alle jeugdleden waren een beetje gespannen maar dat mocht de pret
niet drukken. Iedereen heeft heerlijk zitten vissen.
Er is wel redelijk goed gevangen. De jeugd was tevreden met de prijsuitreiking. Ja, je kan niet altijd eerste worden bij het vissen maar dat is
ook niet erg hoor want er is natuurlijk altijd voor iedereen een prijsje
na de wedstrijd.
Het bestuur was tevreden en de kop is er af. Nou, ik zal je wel vertellen dat de spanning dan pas goed begint hoor want de jeugd kan er
wat van hoor.

voer goed is en klaar is Kees.
Nog even snel bij de buren kijken en dan wachten op het startsignaal.
En dan gaan ze helemaal los om de vis op de kant te krijgen. Dat valt
natuurlijk niet mee met het warme weer maar uiteindelijk geeft de
vis zich toch over aan die lekkernij. En zo komen de vissen toch in de
leefnetten. Gelukkig werden wij ook lekker verwend met lekkernijen.
Deze waren aangeboden door Cynthia Geerlings en haar baas. Ik ben
even de naam kwijt van de bakkerij maar ik zorg er voor dat het in het
volgende verslag gemeld wordt!
Het was in ieder geval heerlijk. Nogmaals dank hiervoor. Super geregeld! Hopelijk kunnen we er volgend jaar nog eens van genieten.
Voor sommigen duurde de prijsuitreiking even te lang en die sprongen lekker in het water voor verkoeling. Na de prijsuitreiking ging
iedereen weer gelukkig en voldaan naar huis. De uitslagen van de wedstrijden komen in de volgende editie.

Jeugdvisdag Amsterdam

Vooral bij de oudere jeugd was het altijd wel spannend maar gelukkig
wel gezonde spanning.

Dit was een super dag maar er komt natuurlijk nog een hoop bij kijken aan organisatie .
Gelukkig hebben wij als jeugdbestuur er ook alles aan gedaan om dit
te doen slagen. Jaap, Brand en Ton, bedankt!
Het was een fantastische dag zowel voor de kinderen als de ouders.
Er was van alles te beleven. Je kon met de boot vissen op roofvis. Dat
was voor de jeugd een ervaring apart. Vooral als je boten zag die echt
hellemaal waren uitgerust met alles er op en er aan. Ook was er street
vissen en feedervissen om te bekijken en uit te proberen. Dit was een
onderdeel van predator fising Amsterdam onder leiding van Leo van
der Hilst. Vanuit de HVZ gingen mee: Joop Gruijs, Meinderd Bongers, Tjerk van Veen, Ton Moed en Bouke Post.

Frikandellen wedstrijd

Toekomst

Ja, ja, ik zie je denken... frikandelwedstrijd. Ja hoor en deze telt gewoon mee in de eindstand. Lekker aan de waterkant vissen en dan
word je getrakteerd op een lekkere frikandel. Wie wil dit nou niet? Bij
deze hartelijk dank Jaap! Heb je super geregeld.
En voor de ouders is er altijd lekker koffie.
En natuurlijk hebben wij ook nog de koppelwedstrijden ouder en
kind.
Dat is altijd een feest op zich. De ouders zijn meestal meer gespannen
dan de kinderen zelf.
Wel leuk om te zien om al die koppels aan de waterkant. We hebben
natuurlijk altijd twee grote kinderen als koppel er bij zitten. Dat is
Willem Spijkerman en zijn vismaat. Gelukkig dat ze er altijd bij zijn
dit is namelijk de EHBO.
Dus als er wat gebeurt, is er altijd eerste hulp. Hartelijk dank dat jullie dit altijd vrijwillig doen. Super hoor! Hopelijk kunnen we volgend
jaar ook weer op jullie rekenen.
En ja, dan het vissen.
De koppels gaan loten voor de stekken en gaan dan naar de stekken.
De spanning is van de gezichten af te lezen. Het materiaal komt tevoorschijn en het feest kan beginnen. Even uitpijlen en checken of het
6
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Ik ben met de jeugd van HVZ mee geweest naar de federatie kampioenschap.
Als begeleiding van de jeugd wist ik gelukkig wel een beetje wat het
inhield en daarom had ik besloten om een jeugdlid van HVZ er uit te
pikken en voor te bereiden op het federatie kampioenschap.
We hebben op een zondag lekker zitten vissen met de ouders er bij en
ik heb deze jongen de kleine kneepjes van het vissen meegegeven. Ik
heb hem daarna nauwlettend in de gaten gehouden. En ik zag hem
alleen maar groeien.
Hij viste elke keer beter en werd regelmatig eerste bij de jeugd.
Mijn doel is eigenlijk om nog meer vrijwilligers bij elkaar te krijgen
om jongeren vislessen te geven. Wil je helpen dan hoor ik dat graag.
Maar om even mijn punt duidelijk te maken. Deze jongen had nog
nooit een aan wedstrijd meegedaan en zijn ouders hebben het ook
niet meegemaakt. En om zo iemand het maar gewoon te laten doen
zonder voorbereiding leek mij geen goed plan.
Met de begeleiding ging hij steeds beter vissen en vervolgens is hij
tot ieders verbazing tijdens de federatie kampioenschap tweede geworden in zijn leeftijd categorie. Zo zie je maar dat alles mogeljk is.
Hopelijk kan ik er volgend jaar nog 1 uitpikken en klaarstomen.
Ja, ja, de jeugd heeft de toekomst!
Bauke Post

Schoolvissen met de jeugd in Westzaan
Eindstand tussen de meiden en de jongens: 86-82.
Ja, er werd gigantisch gevangen gedurende de twee en een
half uur door de 29 scholieren van basisschool de Kroosduiker
in Westzaan op 5 juli 2018.
Eerst de theorie visles op school, die gegeven werd door vismeester/
coach Joey van Sportvisserij Midwest Nederland . Hier werd veel verteld over de soorten vis, het water, de natuur en natuurlijk ook hoe je
verantwoord moet vissen en omgaan met de gevangen vis.

Feest

Aan de waterkant was het gelijk feest, door de meester aangemoedigd.
De groep die het meeste ving zou getrakteerd worden: Tom Poezen
voor de meiden en Taart voor de jongens. Volgens mij werd nog al
eens gesmokkeld.
Voor sommigen die voor het eerst vissen, is het soms even griezelig
om een made aan het haakje te zien of zelfs in de buurt te komen van
zo’n aasje. Het onthaken is ook niet altijd een makkelijke klus. Alle
kinderen werden geholpen door vrijwilligers van de HVZ en met een

goede onthaker zwemt de vis na het terugzetten weer vrolijk verder.
Ook de soorten vis werden hier nog even in de praktijk geleerd. De
voorn, de blei, de baars en de brasem. Alle soorten kwamen voorbij,
gevangen en weer keurig terug gezet, zoals verteld met natte handen
en voorzichtig in het water laten glijden.
Met het warme weer kreeg ieder nog een bosbessen-vruchtenijsje dat
er ook wel in ging.
Na totaal 168 vissen te hebben gevangen werd de ranglijst samengesteld en kwam de meidengroep als winnaar uit de bus.
Weer terug naar school ! Niet zonder een pakketje van de HVZ met
clubblad, hakensteker en formulier om je aan te melden als je wilt
blijven vissen met een jeugdvispas. Als aanmoediging ligt er voor de
aanmelders een gratis hengeltje klaar met tuigje.
HVZ vrijwilligers Jaap, Jaques, Frans, bedankt voor jullie aanwezigheid, geduld en enthousiasme om deze jongerengroep te leren vissen.
Op 17 september hopen wij weer op jullie te mogen rekenen voor een
volgende groep van de Kroosduiker. Ook Joey van SMWN bedankt!
Henk op den Akker

mijn vangst
Deze foto is gemaakt
tijdens een avondje penvissen op de karper in de
dijksloot van de Engewormer.
Ondanks dat het publiek zich niet hield aan
de regel: zachtjes naar
de oever lopen, waren
er genoeg aanbeten met
soms ‘n knolletje en ‘n
maatvis!
Leo Nooij

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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baarscommissie
Op 16 juni werd weer de jaarlijkse open baarswedstrijd gehouden van de HVZ.
36 deelnemers hadden zich aangemeld. Helaas kregen we op de ochtend zelf nog 2 afberichten. Dus 34 deelnemers, waaronder 3 dames en
een jeugdbaarsvisser van 10 jr.
Locatie was deze keer rondom de Simon Gammerkade in Rooswijk.
Willem was om 05.15 uur al begonnen met het parcours uitzetten.
Even later kwamen Brand en Jaap te hulp. Ondertussen had een lolbroek bij de eerste stek de paaltjes verzet. Dus de eerste stek opnieuw
weer uitgestapt en gelukkig is het daarbij gebleven.
Geen grote vangsten deze ochtend en ook geen uitschieters zodat het
hele deelnemersveld redelijk dicht bij elkaar bleef.
Eerste werd Jeroen Buys van de Ringdijk, tweede werd Kees mandjes
van de HVZ, ook met 34 stuks en derde werd Marcel Kok van de
Sander met 33 stuks.
Overige HVZ’ers: 14 Fred Langenberg met 25 stuks, 15 werd Willem
Spijkerman ook met 25 stuks, Ton Moed werd 20e met 20 stuks.
Dirk van den bosch werd 32e met 12 stuks, Piet Plekker werd met 11
stuks 33e en Jaap de Bouter had 7 stuks.
In totaal werden er 758 stuks gevangen, wat een gemiddelde van 22 is.
Dank aan Jorrit, Henk en Brand voor de hulp. We kunnen niet zonder extra handen!
Willem Spijkerman

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
8
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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

karpercommissie
Leuke en leerzame workshop

WORKSHOP VISSEN OP KARPER
VOOR JONG EN OUD-ER

Beste Hengelsport liefhebbers,
Op donderdag 27 september 2018 van 19.30 tot 22.00 uur organiseren wij vanuit de HVZ commissie Karpervissen een leuke
en leerzame workshop over het karpervissen voor jong en oud.
Wij zullen het een en ander vertellen over de verschillende manieren
van het vissen op karper. Denk hier bij aan het statisch vissen op karper maar ook het vissen op karper met de pen en met de vaste hengel
met elastiek.

Leren, maken, vangen.

LEDEN
GRATIS

Zelf aan de slag

Ervaren
vissers
geven les

Een workshop zou geen workshop zijn als je zelf niet aan het werk kan.
Er zal dan ook zeker tijd zijn om zelf de nodige kennis op te doen met
het maken van verschillende set-ups voor het vissen op karper.
Wat ons betreft maken we er een mooie avond van.
Houd de HVZ site in de gaten voor het inschrijven. Er is maximaal
plek voor 20 mensen, dus zorg dat je er snel bij bent. Inschrijven kan
door je voor- en achternaam + woonplaats te mailen naar:
karpervissen@hvznet.nl

27 SEPTEMBER OM 19.30 UUR.
hvz KANTOOR KALVERHOEK
INSCHRIJVEN OP: karpervissen@hvznet.nl

Op zaterdag 13 oktober tot zondag 14 oktober is er een karper viswedstrijd waar je wellicht je opgedane ervaringen en kennis kan inzetten.
Hier volgt nog verder informatie over.
Zo doe je dat!

Hartelijke groet,
Sven en Stephan
Vang die kanjers!

mijn vangst
3 generaties

Op de foto maar
liefst 3 generaties:
Frans Hagens, zoon
Chris en kleinzoon
Brent met hun
karpervangst!
Jong geleerd is ‘oud’
gedaan!

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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Vismiddag met bewoners Pennemes
Het was wel even schrikken toen onze prominente HVZ‘er
Chris Blom een vuistdikke paling aan de haak kreeg.
Chris woont met zijn respectabele leeftijd al een tijdje in het bejaardenhuis Pennemes.
Met een groep bewoners hadden wij al eerder in 2017 een vismiddag
in het Burgemeester in ‘t Veldpark te Zaandam.
Nicoline Kok benaderde ons wederom voor een herhaling op 12 juli
2018. Het aantal gegadigde bejaarden was 15, dus dit vroeg om een
grotere groep vrijwilligers. Geen probleem. Om 14.00 uur had een
aantal vrijwilligers de hengels al uitgelegd en toen de karavaan, busje
en een deel met de rolstoelen aankwam, kon meteen worden gestart.
En ja hoor, de eerste minuten was het gelijk bingo. De een na de andere vis werd gevangen, bijgestaan door 10 vrijwilligers van de HVZ.
De een ving wat meer dan de ander en ja als je 92 bent en het is zulk
mooi weer dan wil de slaap ook nog wel eens toeslaan. Nog een bekende op de foto is Bouk Hoogstra, die ook met volle teugen genoot
van deze middag.
Nicoline en de vrijwilligers van Pennemes verzorgden weer de drankjes en versnaperingen. Heel goed want met het warme weer moet wel
doorgedronken worden. Ans Pieper maakte een mooie fotoreportage.
Ans, Ton, Joop, Hans, Kees, Piet, Frans, Meindert, Bauk, hartelijk
bedankt. De HVZ is trots op jullie!
Henk op den Akker
Klaverjassen begint later in september 2018

> 2019

In tegenstelling tot eerdere aankondiging begint het klaverjassen in
2018 pas op 28 september. Eerder genoemde datum van de 14e kan
niet doorgaan vanwege zaalbezetting door de KNVB.
Hieronder de speeldata data voor seizoen 2018/2019.

Januari
Februari
Maart
April

> 2018

Helaas is onze trouwe klaverjasser Jan Derlagen overleden, zie elders
in dit blad. Hans Keizer is inmiddels verhuisd naar Apeldoorn.
Verder hoop ik iedereen weer op 28 september te mogen begroeten.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom. Opgeven kan telefonisch via
075-6228520.

September
Oktober
November
December

28
12 en 26
9 en 23
7 en 21

4 en 18
1 en 15
1 en 15 en 29
12 en 26

Trudy van Daal
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senioren 55 plus
Met het mooie weer achter je PC gaan zitten om wat te vertellen over het vissen met de 55 plussers valt niet mee.
We gaan toch liever aan de waterkant met je hengeltje zitten
en dan nog wat vangen ook. Dat is leuker.
Ja met de 55 plussers gaat het prima. Tijdens eerdere vergaderingen
hadden we afgesproken dat we 14 wedstrijden zouden hebben en 4
afschrijvers. Ja, de vrouwen willen ook op vakantie of ze hebben wat
anders in gedachten om samen te doen.

Feederen

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we nog 3 wedstrijden te
gaan dan is het voor dit seizoen weer over.
We hebben dit jaar geen klagen over het weer en vooral niet over de
vangsten, die waren over het algemeen goed.
Jammer was alleen dat we aan het vissen waren tegenover Gerkens in
Wormerveer toen een heel groot passasiersschip aan de steiger kwam
aanleggen en wij onze spullen konden inpakken.
Nieuw was dit jaar dat wij twee wedstrijden allemaal gingen Feederen
en dat is heel goed uit gepakt omdat de meesten altijd met de vaste
stok vissen.

Koppelwedstrijd

Ook de koppelwedstrijd was veranderd. Je zat niet naast je koppel
genoot maar Arie Kool en Gerard van Alteren hadden het parcours
gewoon uit gezet en bij het loten wist je pas hoe het ging.
Nr. 1 was gekoppeld aan nr. 7 en nr. 2 aan nr. 8 enz. zodat alle koppels
even ver van elkaar zaten
Het koppel dat gewonnen had, was Gerard van Alteren met Herman
Veenstra. Deze had ook de meeste vis van alle deelnemers gevangen.
Het was nu ook zo dat alle deelnemers een prijs hadden van een fles
jenever tot heerlijke wijn.
Commissie bedankt voor het geweldige organiseren.
De laatste wedstrijd vissen we weer in de Zuidervaart waarna de prijsuitreiking weer in ‘t Hoekje t/o de Noordwachter gaat plaatsvinden.
Het was natuurlijk niet alles wat zon schijnt. Zo kregen we een afbericht van onze nieuwe deelnemer.
Peter van de Berg heeft na 1 wedstrijd te hebben gevist, zijn enkel ge-

broken en is dus voorlopig uitgeschakeld. Peter, beterschap!
Ook een heel naar bericht van Willem Westra en Arie Kool. Wij wensen beide vrienden een snel herstel toe.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor het hele gezellige seizoen. We hopen dat het volgend jaar nog beter gaat en we nog meer
deelnemers mogen ontmoeten.
Herman

controlecommissie
Nieuwe controleurs
De oproep van onze controleur Frans Hoogland voor nieuwe
controleurs is goed overgekomen. Er hebben zich 4 kandidaten gemeld.
Helaas is kort geleden een enthousiaste aankomend vrijwilliger overleden. Met de familie hebben wij inmiddels contact gehad en onze
condoleances overgebracht.
De nieuwe aspirant controleurs gaan eerst op cursus en doen een praktijk dag met examen op 16 oktober 2018.
Nieuwe gezichten aan de waterkant dus die u niet alleen zullen controleren op de juiste papieren maar ook met raad en daad bijstaan aan
de waterkant.
De laatste groepscontrole toonde nog weer eens aan dat er wedstrijden
worden gevist door lieden buiten onze vereniging zonder aanvraag bij
de HVZ te hebben gedaan. Naast begrip zijn er ook onsportieve rekijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

acties. De betreffende vereniging
gaan wij aanschrijven met
het verzoek deze
wedstrijden aan
te vragen conform de voorschriften die de
HVZ heeft gesteld voor wedstrijdvissen in
onze wateren.
Henk op den Akker
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De nieuwe privacywet AVG en de HVZ
Eind mei jl. is in de EU de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Doel van deze nieuwe wet is
een betere bescherming van de positie van personen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens
verwerken, krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verant-

woordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich
aan de wet houden. Dat geldt ook voor verenigingen en dus ook voor
de HVZ. Het bestuur heeft zich daarom ook met dit onderwerp bezig
gehouden en heeft, met advies van Sportvisserij Nederland, een zgn.
Privacyverklaring opgesteld waarin een en ander is vastgelegd. Deze
verklaring werd eerder eind mei gepubliceerd op onze website in de
rubriek HVZ Info.

HVZ-Privacyverklaring
Hengelsportvereniging Zaanstreek is gevestigd te Wijdewormer en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 40617001.
Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Zaanstreek verwerkt en voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

2. Informatie - Wijziging - Bezwaar
U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Zaanstreek via
telefoonnummer 075-6310183, per e-mail: info@hvznet.nl of via de
website www.hvznet.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging
Zaanstreek persoonsgegevens verwerkt;(b) vragen naar aanleiding van
deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Zaanstreek met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Zaanstreek.

a. zich inschrijft als lid van Hengelsportvereniging Zaanstreek
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Zaanstreek (zoals een nieuwsblad, nieuwsbrieven, een bestelling doet of
deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d..

3.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze
niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

1.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

3.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschapnummer(s) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals
vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen
producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten
e.d.);
k. browsercookies.

4. Derden

1.3 Hengelsportvereniging Zaanstreek kan deze gegevens gebruiken
om:
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport;
• handhaving.
12
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3. Beveiliging van uw gegevens

4.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en andere
hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging Zaanstreek lid is;
• verwerkers van Hengelsportvereniging Zaanstreek waaronder Sportvisserij Nederland (ledenadministratie) voor de uitvoering van de
dienstverlening;
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en
handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek verstrekt uw gegevens niet aan
andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Zaanstreek daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

5. Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt
gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.
Wijdewormer, 19 mei 2018

Analyse enquête ledenonderzoek HVZ
In april hebben we een enquête onder de leden gehouden om
suggesties en wensen van onze leden te ontvangen.
We bedanken alle leden die hieraan hebben deelgenomen. Op
basis hiervan kunnen we als bestuur bekijken in hoeverre we
nieuwe zaken kunnen ontwikkelen en of we deze ook kunnen
bieden.
De meest eenvoudige in te vullen zaken worden als eerste opgepakt.
In algemene zin zijn onze leden tevreden, maar het kan natuurlijk
altijd anders of beter. Hieronder geven wij een globaal overzicht van
de meest voorkomende opmerkingen.
Leden willen dat automatisch nog meer vismogelijkheden in de landelijke vispas opgenomen worden, zoals: het nachtvissen en uitbreiding
hiervan; de derde hengel, zonder beperkingen door de verschillende
verenigingen. Ieder jaar vindt er landelijk gezien een uitbreiding plaats
van het totale areaal aan viswater. De HVZ heeft bewust, voor eigen
leden, een beperkte hoeveelheid viswater beschikbaar gesteld voor het
nachtvissen. In overleg met de karpercommissie wordt bezien welke
aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.
Leden willen een viscursus voor ouderen, meer vissteigers met parkeergelegenheid, trailerhellingen, meer mogelijkheden voor de karpervissers. Verder willen ze meer educatieve avonden, dus workshops
met vistechnieken. Betere bereikbaarheid van de oevers, meer en tijdig
de oevers maaien.
En voor eigen leden een goed bereikbare eigen visvijver.
Algehele controle vergroten, controle op stroperij en hengelaars die

voor de pan vissen. Toezicht op het achterlaten van afval.
Voor het najaar hebben wij drie leden aangemeld voor de cursus controleur.
Verjonging binnen het bestuur, actiever op sociale media en als vereniging meer profileren.
Mooi dat leden een verjonging willen binnen het bestuur en meer via
sociale media willen, maar het is natuurlijk wel zo dat dezelfde leden
zich dan dienen aan te melden. Een aantal bestuur- en commissieleden heeft aangegeven te willen stoppen, maar blijven zitten omdat er
te weinig (jonge) aanwas is. Met meer menskracht kunnen we meer
activiteiten ontwikkelen en ons beter profileren.

Visstand

De leden vangen minder snoekbaars en wensen een maximum maat
voor deze vis. In het Noordsterpark is het karpersbestand laag. De visstand in de Watering loopt terug. Wens voor uitzet van spiegelkarpers.
Sommige wateren dienen te worden gebaggerd.
HVZ nieuws, meer educatieve- en praktijkverhalen, met name van en
door de leden. Meer overzicht door rubrieken/visserijen.
Website ook hier ruimte bieden om leden praktijkverhalen en foto’s
te laten delen.
HVZ hengelsportbeurs: de nadruk ligt te veel op de ruilbeurs en goedkope artikelen van de winkeliers. Weinig vernieuwend t.o.v. jaren geleden.
Wim de Vries

roofviscommissie
Roofviscommissie opgericht!
Bij de HVZ zijn al meerdere commissies opgericht voor het karpervissen en het witvissen. Omdat roofvissen erg in opkomst
is, is daarvoor nu ook een speciale commissie opgericht.
De fanatieke vissers Daniëlle Prinsze, Marc Krull en Danny van Breugel gaan dit avontuur samen aan. Danielle: ‘Ik ben een fanatiek roofvisser en velen zullen mijn naam wel kennen. Voor het vissen op baars
en snoekbaars gebruik ik de technieken: dropshot, verticalen, diagonalen en met kleine spinners/pluggen. Voor het vissen op snoek: grote
shads, jerbaits, spinnerbaits en pluggen. Ik ben een actieve visser die
graag opzoek gaat naar de vis. Ik werk in een hengelsport zaak Rien de
Wolf in Amsterdam Noord en ben Pro-Staff bij SPRO en Gamakatsu.
Met mijn kennis over vissen wil ik dit graag gaan leiden en kennis
kunnen door geven aan jong en oud.’
Marc: ‘Mijn passie voor vissen probeer ik altijd over te brengen op
anderen. Familie, vrienden en collega’s waren na een dag mee te zijn
geweest meestal razend enthousiast. Zo is ook het idee geboren om
als visgids te gaan werken. Dus kwam er een grotere/stabielere boot
voorzien van alle gemakken. Niks is mooier om vanuit mijn boot met
andere vissers achter de rovers aan te gaan. Mijn favoriete technieken
zijn: verticaal vissen, dropshot en werpen vissen. Het pen-vissen doe
ik eigenlijk de laatste tijd veel te weinig. Ook doe ik graag mee aan
roofvis wedstrijden.’ Danny: ‘Uiteindelijk vind ik het vissen op roofvis voornamelijk de snoekbaars en baars het allermooiste.
Qua techniek... jiggen met shads vind ik het spannendste. Deze techniek gaat mij toch ook wel het beste af (mijn pr snoekbaars ook mee
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

gevangen). Die keiharde
aanbeet uit het niets tijdens het afzinken van je
aas die welbekende ‘beuk’
op je hengeltop... héérlijk
wat geeft dat een kick zeg
gaaf...en zo vreselijk verslavend.’
Danielle Marc en Danny
hebben al een hoop ideeën
besproken tijdens hun visdagen. Met veel enthousiasme willen ze jong en oud
inzicht geven in het vissen
op snoek, snoekbaars en
baars. Ze willen verschillende technieken laten zien door eventueel informatie avonden te geven, vis clinics,
roofvis wedstrijden, knoop lessen etc.
De HVZ heeft er alle vertrouwen in
dat deze nieuwe commissie met deze
toppers een succes gaat worden.
Heel veel succes toegewenst!
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
29-05-2018, ‘DTS, Kalverhoek’
Aanwezig bestuur: Wim de Vries (waarnemend voorzitter), H.
op den Akker (penningmeester), J. Hazen (secretaris), K. Mandjes, W. Spijkerman, M. Tijms en R. den Uil. Nieuw in bestuur:
A. Zuijdam, B. Koopman.Totaal aanwezige leden: 49

1. Opening

De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet
een aantal mensen in het bijzonder welkom. Het betreft de erevoorzitter Wim Metselaar en de ereleden Thijs ten Wolde, Egbert Jonker,
John Alrich, Joop Gruijs, Leo Overdijkink, Alex van der Horst en Ton
Moed.
36 leden zijn ons in 2017 ontvallen. De lijst wordt voorgelezen en er
wordt een moment stilte in acht genomen.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst
d.d. 31-10-2017

Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de
secretaris.

3. Ingekomen stukken

Afbericht van: Ereleden J. de Jong en A. de Geus. Daarnaast is er afbericht van de leden F. Hoogland, A. van Daal, S. de Wit, J. van Veen,
J. Smedes, W. Heijnen en G. Lotten.

4. Mededelingen bestuur

2018 is voor de HVZ prima gestart, geen vissterfte in de winter, maar
wel recent wat dode karpers, mogelijk als gevolg van het paaien en wat
zuurstofgebrek.
- De hengelsportbeurs was, ondanks iets minder bezoekers, weer zeer
geslaagd, met dank aan de vele vrijwilligers!
- In de najaarsbijeenkomst hebben wij aangegeven dat de ledenadministratie over zou gaan naar Sportvisserij Nederland en dat is prima
verlopen. Het scheelt ons de nodige administratie en is belangrijk voor
de continuïteit. Dit voorjaar hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van onze administrateur Bas van Vuure.
- Dinsdag- en woensdagmiddag is het kantoor open en kunnen leden
terecht voor de nachtvisvergunning, aanmeldingen etc.
De bezetting geschiedt nu door vrijwilligers, onder leiding van onze
penningmeester Henk op den Akker.
- Op 25 maart hebben we samen met de federatie een streetfishwedstrijd gehouden in de Zaan. Met ca. 70 deelnemers een succes.
- In het weekend van 20 april tot 22 april hadden we de eerste HVZ
karper koppelwedstrijd in het Jagersveld. Zeer geslaagd met een
prachtig verslag in het recente HVZ Nieuws.
- Op 2 juni a.s. zijn we als HVZ gastheer voor de selectiewedstrijd
feedervissen van de federatie. Er wordt gevist in het Noord-Hollandskanaal en er doen 5 HVZ-leden mee.
- De eerste maandagmiddag van de maand is er de inloopmiddag, met
meestal een vaste kern, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom.
- Ook als HVZ hebben wij de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot de AVG. Gelukkig heeft Sportvisserij Nederland het ledenbestand goed beveiligd en ook al wat voorwerk gedaan. Personen
die zich aanmelden als nieuw lid krijgen eerst een korte verklaring te
lezen, waarin verwezen wordt naar de Privacyverklaring. Deze staat
op de website staat onder het kopje info. Henk, Frans Hagens en met
name Egbert Jonker worden bedankt voor hun inzet om dit op tijd
voor elkaar te krijgen. De HVZ is AVG-proof.
- De commissie overtredingen (voorheen de strafcommissie) is bij elkaar geroepen. Een HVZ lid heeft namelijk gevist op een verboden
plek (de vistrap in Grave) en in de gesloten tijd met het verkeerde aas
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gevist. Een BOA in de federatie Zuidwest Nederland heeft de Vispas
ingenomen en naar de HVZ opgestuurd. De commissie heeft besloten het lid tot 1 oktober te schorsen, waarna de Vispas op ons kantoor
kan worden opgehaald. Daarnaast wordt dit voorval gemeld bij Sportvisserij Nederland en de betreffende BOA is op de hoogte gesteld.
- Er is door sportvisserij Nederland een onderzoek gedaan naar wat de
invloed is op de snoekbaarspopulatie, als gevolg van het wegvangen
van grote snoekbaars en het doorvoeren van een andere maatvoering.
Wij hebben het rapport van het onderzoek niet afgewacht en, met
oog op de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 9 juni a.s.,
hebben wij onze federatie een brief gestuurd met de wens om voor
de HVZ wateren de minimummaat van de snoekbaars te verhogen
naar 55 cm en de maximummaat naar 70 cm. Wij staan daarin niet
alleen, ook Amsterdam en Haarlem hebben deze wens. Mogelijk dat
e.e.a. in de toekomst wordt uitgebreid met een limiet van het aantal
mee te nemen snoekbaarzen, met uiteindelijk als doel een verbeterde
snoekbaarsstand.
- Wij hebben natuurlijk veel leden die eigenlijk alleen maar lid zijn van
de HVZ vanwege de noodzaak tot het hebben van de VISpas. Twee
weken terug hebben wij aan ca. 2.200 leden een digitale nieuwsbrief
verzonden en slechts 40 % opent de nieuwsbrief. Toch willen wij met
de diverse activiteiten ons als vereniging onderscheiden en de leden
dus wat extra’s bieden. Vorig jaar hadden we de oprichting van de
karpercommissie gehad en zeer recent de eerste bijeenkomst met een
roofviscommissie, zij zijn nu bezig om later dit jaar de eerste activiteiten te ontplooien.
Leden: Marc Krull, Danielle Prinsze en Danny van Breugel. We wensen hen heel veel succes en we zijn benieuwd wat er staat te gebeuren?
- Verder gaan we weer workshops houden, zoals o.a. voor de karpervisser, de zeevissers,…,vliegvis, baars. Hou het HVZ nieuws en de
website in de gaten.
- Om toch een beter beeld te krijgen van wat onze leden willen, hebben wij een ledenonderzoek gedaan. Hoewel de respons wat tegen viel
hebben we absoluut een beter inzicht kunnen krijgen.
Zoals bijvoorbeeld:
- ca. 70 % vist vanaf de kant, dus 30 % vanuit een boot
- ca. 90 % zoet
- 60 % is lid geworden van de HVZ vanwege het viswater
- 75 % is tevreden over de visstand in ons water
- 80 % is tevreden over de digitale nieuwsbrief
- gemiddeld krijgen we ten minste een 7,5 als rapportcijfer
Dit is voorlopig even eerste impressie, de open vragen worden noch
nader geanalyseerd, met name de kritische noten zijn belangrijk en
hopelijk kunnen we daar wat mee? In het HVZ nieuws doen we een
verslag.

Verder hadden we een mooie bijvangst, want een aantal leden heeft
aangegeven wat voor de HVZ te willen gaan doen.
Drie leden voor bestuurstaken en ca. 15 leden voor uitvoerende zaken.
We gaan spoedig contact opnemen met deze personen om te zien hoe
we dit gaan vormgeven.
- Noordsterpark: wij zijn nog in gesprek met zowel de gemeente als het
waterschap over nog wat extra wensen, zoals een betere doorstroming
van het water.
- Sportpark Kalverhoek: Alles gaat in goede harmonie. Naar verwachting verdwijnt de manege en komt er een hotel, met een eigen ontsluiting naar de Provinciale weg. Odiz heeft een Romneyloods neergezet.
AZ wil één veld met een hal overdekken.

5. Jaarverslag 2017

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secretaris.

6. Financieel verslag 2017 en het verslag van de
financiële commissie

Het financieel verslag is gepubliceerd in het HVZ nieuws nummer
2, 2018. 2017 is het eerste jaar dat wij een volledig jaar hadden in ons
eigen gebouw. Moeilijk om de kosten in te schatten gezien de nieuwbouw tegenover de oude situatie. De nieuwbouw is wel gunstig. De
WOZ is goed uitgevallen. Het ledenaantal is gedaald, met name bij
de jeugdleden. Vorig jaar is er een contributieverhoging ingevoerd wat
heeft geleidt tot een positief saldo. Het is niet goed te duiden waar het
saldo van 17.000 euro vandaan komt omdat er meerdere factoren aan
ten grondslag liggen. Dit bedrag komt ten goede van de algemene
reserve.
De inkomsten zijn lager door daling van het aantal leden. Ontvangsten van aanmaningen zijn lager dan begroot. Dit was verwacht. Er zijn
veel nieuwe vispassen verkocht waardoor de volledige inschrijfkosten
online direct bij de HVZ terecht komen. Bij de wederverkopers is dit
minder.
2017 was het laatste jaar van de vergoeding van 1 euro per lid
De uitgaven: de landelijke afdracht is ook iets minder door het verminderde ledenaantal. Het HVZ nieuws is ook iets minder. Het
ontdubbelen van het ledenbestand werkt ook goed. Er zijn wat meer
advertenties.
De energiekosten vallen lager uit.
Vergaderkosten en presentaties zijn ongeveer de helft van begroot.
De commissies hebben weer de bedragen gehad en we zijn van mening dat deze gelden goed gebruikt worden. Het resultaat is daarmee
positief.
De balans: Het gebouw is bewust laag gehouden i.o.m. de kascommissie. In het Fonds onderhoud viswater staat ruim 40.000 euro.
De financiële situatie van de HVZ is goed. Dit wordt beaamt door de
kascommissie. Het bestuur wordt decharge verleend.

7. Begroting 2018

2018 is het eerste jaar waarin de transitie van het hebben van eigen
beheer VISpassen naar SVN. Bas van Vuure heeft dit jarenlang gedaan
maar door een wijziging vanuit SVN is de afhandelingsvergoeding
verdwenen. Onder de streep bleek dat we met SVN beter af zijn. De
contributies zijn op dit moment binnen voor 93%.
Met het welnemen van de zaal worden de inschrijfkosten, aanmaningskosten en contributie samengevoegd omdat het in één bedrag
binnenkomt.
Pauze

8. Bestuurswijzigingen

Arno Zuijdam wordt voorgesteld en benoemd als voorzitter van de
karpercommissie in de hoedanigheid als lid van het algemeen bestuur.
Henk op den Akker als penningmeester, voorzitter van de controlecommissie wordt herbenoemd voor een nieuwe termijn. Met de kanttekening dat dit de laatste termijn van drie jaar is.
Jaap de Bouter is gestopt als voorzitter
van de jeugdcommissie. Hij blijft wel
actief in de jeugdcommissie.
Brand
Koopman
wordt
voorgedragen en benoemd als voorzitter
van de jeugdcommissie en als lid van het
AB.
Theo Bieman en Piet
Plekker hebben afscheid genomen van
de jeugdcommissie
(Theo 28 jaar en Piet
26 jaar) en worden
door het bestuur tijdens de vergadering
bedankt voor hun
jarenlange tomeloze
inzet.
Leden Jaap van Veen,
Sjaak de Wit en Hans
Jacobs hebben een prijs gewonnen met het invullen van de enquête.
Hans gaat een dag vissen met visgids Marc Krull. Marc Krull reikt
persoonlijk de waarde cheque uit. De andere twee ontvangen een cadeaubon.

9. Rondvraag en sluiting

Joop Gruijs: mag je in het Kogerpolderkanaal vissen of niet?
Piet Rol: Kogerpolderkanaal is verhuurd aan Dil. Mogelijk kan het
schubvisrecht verhuurd worden aan de federatie.
Bas Witte: heeft een rondje gemaakt langs de viswateren en vindt de
rietvegetaties heel erg hoog staan.
Jorrit heeft contact gehad met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de oevervegetatie maar er zijn bijna geen afspraken
mee te maken. We gaan nog proberen het te bespreken met het waterschap.
Ton Moed: heeft dezelfde vraag.
Roland Rol: is de HVZ nog in contact gekomen met de omgevingsmanager van HHNK? Wim heeft contact met deze persoon en ook
over de Markervaart zijn er goede contacten met de Provincie.
Na de rondvraag en sluiting volgt een stukje film over de onlangs
gehouden karperkoppelwedstrijd.
Daarna volgt er een verloting van hengelsportmaterialen, etenswaren
en gerookte zalm of makreel.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur.
Jorrit Hazen

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

3,60 m - 2 1/2 lbs. met
vrijloopmolen en
nylon

€ 49,95

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

koo-boten

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN

Beetalarm

VOOR ZOET- EN

inclusief batterij

ZOUTWATER

€ 7,95

Gratis voor HVZ
Jeugdleden
Op vertoon van deze
advertentie krijg je een
portie maden gratis.

RENTENAAR
HENGELSPORT
Al 90 jaar een
vaste stek voor
sportvissers
Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664
16

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

LIGPLAATSEN TE HUUR
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar.
Voor informatie: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

