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agenda
HVZ algemeen
Dinsdag 30 0ktober 2018 najaarsbijeenkomst 
HVZ
Zondag 24 februari 2019 HVZ Hengelsport-
beurs

Jeugdcommissie
29 juni 2019 jeugdvisdag

Wedstrijden zoet 
20 oktober start wintercompetitie

Vliegviscommissie
bindavonden: 1, 15 en 29 november, 13 de-
cember

Klaverjassen
9 en 23 november, 7 en 21 december, 4 en 18
januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart,
12 en 26 april.

Zie voor alle data en activiteiten 
www.hvznet.nl

voorwoord

van de penningmeester
Verzending vispassen 2019
De HVZ vispassen 2019 worden ook dit 
jaar centraal vanuit Sportvisserij Neder-
land verzonden. Ook de inning van de 
contributie middels afgegeven machti-
gingen of verzending van acceptgiro’s 
wordt door SVN gedaan.

Sportvisserij Nederland zal begin november 
de contributie incasseren namens de HVZ.
De leden zonder automatische incasso ont-
vangen half november een factuur met ac-
ceptgiro en machtigingsformulier. Na beta-
ling stuurt Sportvisserij Nederland de Vispas 
rechtstreeks naar je toe. Leden die veran-
deringen willen doorgeven, kunnen dit nu 
rechtstreeks doen bij Sportvisserij Nederland 
per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of 
via de telefoon 0900-2025358 (€ 0,35/min.)
Let op, voor betaling geldt nu dus een ander 
IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten 
name van Sportvisserij Nederland.

Betaal op tijd
Leden die vóór 2 december hebben betaald, 
hebben de vispas vóór 1 januari 2019  in huis.
Indien de betalingen later binnenkomen, 
dan gaan deze vispassen met de volgende 
leveringen mee. Voor alle andere zaken is 
het HVZ clubgebouw per 1 januari 2019 ge-

opend op dinsdagmiddag en indien nodig of 
op afspraak op woensdagmiddag van 13.30 
uur tot 17.00 uur. 
Ook elke 1e maandagmiddag van de maand 
op de inloopmiddag zijn wij geopend voor 
nieuwe inschrijvingen en/of speciale vergun-
ningen. De nacht- en 3e hengel-vergunning 
gaan op verzoek van enkele commissies ge-
splitst worden. De nachtvergunning 2019 
kost € 10,00 en de prijs van de 3e hengel-
vergunning 2019 wordt € 15,00. De uitgifte 
blijft beperkt tot elk 100 stuks voor 2019.
Deze speciale vergunningen voor 2019 kun-
nen bij kantoor worden afgehaald of schrifte-
lijk worden besteld. Zie hiervoor onze site of 
bestel via info@hvznet.nl. Voor alle overige 
vragen kun je ook telefonisch terecht gedu-
rende de openingstijden van de administra-
tie, telefoonnummer 075-6310183.

Henk op den Akker

Volop in beweging
In het vorige HVZ Nieuws schreef ik al 
over de vele reeds gehouden en toe-
komstige activiteiten. Het is goed te 
constateren dat onze vereniging volop 
in beweging is en dat de diversiteit in 
activiteiten onze leden veel plezier bie-
den. 

Voor een deel vinden deze nog in 2018 plaats 
en voor 2019 zijn al heel wat zaken voor-
bereid en gepland. Met veel dank aan onze 
commissies. Houd de agenda en de website 
in de gaten.

Zichtbaarheid
Het is goed om nog meer zichtbaar te zijn 
voor onze leden, maar we gaan nog een stap 
verder. We hebben de verschillende fracties 
van de politieke partijen in Zaanstad aange-
schreven om ons meer te kunnen profileren. 
Met name het sociaal maatschappelijke as-

pect wordt benadrukt, zoals het vissen met 
ouderen, het opleiden van de jeugd, waarbij 
ze tevens de natuurbeleving wordt bijge-
bracht. De eerste reacties zijn positief.

Nieuw kader
Een aantal deelnemers aan ons ledenon-
derzoek hebben aangegeven dat ze wel wat 
voor de HVZ willen doen. Met diverse per-
sonen zijn we in gesprek wat voor invulling 
ze willen en kunnen gaan geven. Belangrijk 
om vacante plekken in te vullen, maar ook 
om meer activiteiten te kunnen ontplooien. 
Kortom het waarborgen van de continuïteit 
van het bestuur en commissies.

Wim de Vries



Ik hoorde laatst,
dat drie karpers 

een beetverklikker
bedreigd hebben ...
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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
B. Koopman, jeugdafdeling
A. Zuijdam, karpercommissie
P. Rol, visserijbelangen
D.  Prinsze, roofviscommissie

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

Openingstijden kantoor: 
maandag 13.00-16.30 (1e maandag van de 
maand)
dinsdag       13.00-16.30
woensdag   13.00-16.30  na afspraak

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 controlecommissie
De controlecommissie draait op volle toeren. Vooral nu het roof-
vissen weer toeneemt, zien de controleurs toe op gebruik van de 
juiste aassoorten en minimum/maximum maten van de vis die men 
in bezit heeft. 

Voor 2019 zal de maat van mee te nemen snoekbaars veranderen 
naar minimum 55 cm en maximum 70 cm. Dit om de snoekbaars-
stand veilig te stellen.

Per oktober krijgt  het HVZ team er 4 nieuwe controleurs bij.
Dat betekent dat er dan 9 controleurs actief langs de waterkant zijn 
om te controleren op visdocumenten en andere zaken. 
Ook geven zij als ambassadeurs van de vereniging graag adviezen.

Henk op den Akker

HVZ hengelsportbeurs 2019
In 2019 is er ook weer een HVZ hengelsportbeurs en wel op 24 
februari 2019! Wij zijn alweer druk met de voorbereiding bezig 
en kunnen al melden dat Mabibo (kunstvliegen), Hengelsport 
IJmuiden, Hengelsport Rik, Handy Fish, Pioneer Baits en vele 
andere hengelsportzaken weer van de partij zullen zijn. 

Verder natuurlijk ook onze HVZ en al 
haar commissies.
Heb je zelf nog een leuk idee voor deze 
beurs? Laat het ons dan weten. Frans Ha-
gens coördineert de beursactiviteiten. Of 
stuur anders even een bericht naar 
hvz.hengelsportbeurs@upcmail.nl.
Voorlopig kun je alvast je hengelspullen 
die je niet meer gebruikt bij elkaar gaan 
zoeken voor onze grote 2e hands en ruil-
beurs. Ieder jaar komen hier meer dan 
1000 bezoekers op af dus het moet al gek 
gaan als je niets verkoopt. Of misschien 

schaf je zelf wel iets voor een mooi prijsje aan. 
Wil je dus kijken, je oriënteren of scoren bij de ruilbeurs of het Rad 
van Fortuin? Noteer dan vast 24 februari 2019 van 10.00 tot 14.00 uur 
in je agenda. Nadere informatie volgt in het HVZ nieuws van januari. 
Duurt dit te lang? Kijk dan op www.hvznet.nl voor de laatste ontwik-
kelingen.

Frans Hagens

van de redactie
En zo zijn we weer bij het laatste nummer van dit jaar aange-
komen. Wat is de tijd omgevlogen! 

Heel wat verslagen passeerden het afgelopen jaar de revue. Nieuwe 
commissies gingen enthousiast van start. Zoals je zal merken, staat 
iedereen in de startblokken om ook komend jaar weer enthousiast aan 
de slag te gaan. En hulp is daarbij altijd welkom! Meerdere commissies 
zijn op zoek naar extra ondersteuning. Wie weet is het wat voor jou?
Voor nu wens ik je veel leesplezier. En - omdat dit toch echt het laatste 
nummer van dit jaar is - wil ik je ook alvast een mooie en gezellige 
decembermaand toewensen!  

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

Karpervissen

Roofvissen

Witvissen

Zeevissen

Maden/Casters/Wormen

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

ruim 5000 m2 outdoor experience

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

Let op! jeugdleden van de HVZ!

Hengelsport
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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.

E-mail: info@r-ts.nl   |   www.rederboats.nl

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

�   2 steunen t.b.v. scotty 
hengelsteun

�  Rompnummer
�  CE-keur D

�  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

INCLUSIEF OPTIES: REDERBOATS 4519: SPECIFICATIES

Verslag dinsdagavond competitie 2018
Zoals alle vissers wel weten, is er altijd wat te klagen. 
Geen vis, harde wind, regen enzovoort. Maar dit jaar is de hele 
competitie onder prachtige weersomstandigheden gevist.

Door verschillende omstandigheden waren er een aantal vaste deelne-
mers verhinderd om aan de wedstrijden deel te nemen. Jammer, maar 
de andere deelnemers hebben kunnen genieten van prachtige zonnige 
omstandigheden en redelijk veel vis, wat natuurlijk altijd beter kan.

Klassement
Er was dit jaar ook een strijd binnen de wedstrijd, namelijk tussen 
Dakdekker (Aart Bart) en zijn Co piloot (Vincent Horst). Per wed-

strijd ging het om de 
eerste Brasem en het 
hoogste gewicht. 
Wie uiteindelijk het 
meeste hieraan heeft 
over gehouden weet 
ik niet, maar het 
brengt wel weer wat 
extra’s mee, wat de 
gezelligheid ten goe-
de komt.

Er waren in de top van het klassement wel meerdere wijzigingen, maar 
Aart deed het toch tot het eind heel sterk. Het kwam, net als vorig 

jaar op de laatste wedstrijd aan. In het 
thuiswater van Aart, de Nauernase 
vaart, viste hij de minste wedstrijd 
van dit jaar, waardoor hij de leiding 
verloor. De nieuwe wateren, Knol-
lendammer vaart en de Zuiderdelft, 
hebben goede resultaten opgeleverd, 
maar door het prachtige weer waren 
er ook anderen die lawaaierig van het 
water genoten.
Dat zullen we dan ook voor lief moe-
ten nemen, want we hebben uitein-
delijk geen alleenrecht op het water.

Prijsuitreiking
Wanneer ik dit stukje schrijf, ofwel tik, is er nog geen prijsuitreiking 
geweest, dus daar kan ik dus niets over vermelden. Maar van een hapje 
en een drankje zullen de genodigden wel genieten, denk ik zo.
Ook is er nu contact tussen mij en Wim Westra geweest, waarvan ik 
kan meedelen dat het weer redelijk goed gaat met Wim, met de inten-
tie om er zo snel mogelijk weer bij te zijn. 
Hierbij wil ik ook de deelnemers weer bedanken voor hun deelname, 
maar ook voor de medewerking tijdens de competitie, bij het wegen 
en steknummerbordjes ophalen.
Wat mij betreft tot volgend jaar, of bij de wintercompetitie.

Cor Martens
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Schoolvissen met de jeugd in Westzaan 
Bij de laatste schoolvisles dit jaar op 17 september werd in 
Westzaan Zuid door 29 kinderen uit groep 7 en 8 van Kroosdui-
ker Zuid opvallend veel baars gevangen. 

Ja, naast de school ligt het mooie viswater De Grote Braak en al moest 
het tussen wat riet en de bootjes door, gevangen werd er; gemiddeld 5 
vissen per persoon. Eerst de theorievisles 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.
Vismeester Joey had een assortiment nieuwe stekkie-hengels. 
Om deze allemaal klaar te leggen, was het met 4 begeleiders wel een 

hele klus. Ook bij het vissen met een harde wind kwamen er nogal 
eens wat tuigjes in de knoop. Dus hard werken voor de vrijwilligers 
Joey, Hans en Jack. Bedankt mannen!
De kinderen gingen weer naar huis met een informatiepakket van de 
HVZ. Zij die zich als nieuw lid opgeven voor de jeugdvispas krijgen 
van de HVZ een gratis hengel zoals een waarmee  ze gevist hebben.
Voor de activiteit-begeleiding schoolvissen zoeken wij voor volgend 
jaar nog nieuwe vrijwilligers. Het is een activiteit midden in de week 
meestal begin van de middag van 13.00 tot 16.00 uur.
Je kunt je opgeven bij info@hvznet.nl 

Henk op den Akker

Jeugdvissen 2018
Zoals jullie wel hebben kunnen lezen in de vorige uitgave is 
het allemaal goed verlopen in 2018. Ook in 2019 gaan we weer 
verder met het jeugdbestuur om alles te plannen.

Kom je ons helpen?
Af en toe hebben we ook jullie hulp nodig voor hand- en spandien-
sten. Denk dan bijvoorbeeld aan het viskamp dat altijd super gezellig 
is en voor de jeugd het wedstrijd element.
Deze wedstrijden zijn natuurlijk toch net even anders en er wordt dan 
gevist vanuit een bootje.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op kamp. Dus heb je tijd over? 
Kom er dan gezellig bij! We kunnen extra hulp goed gebruiken.

Jeugdvisdag
Hopelijk halen we de jeugdvisdag naar het mooie Zaandam.
Deze plannen liggen er al in samenwerking met Sportvisserij Neder-
land en de omliggende verenigingen. Ook hier zijn diverse vrijwil-
ligers voor nodig. Noteer de voorlopige datum van 29 juni 2019 alvast 
in je agenda! Hou voor meer informatie HVZ nieuws in de gaten.

 
Vrijwilligers
Lijkt het je leuk om te helpen? Meld je dan gerust aan! Dit kan via het 
jeugd bestuur of kijk even op de website onder het kopje jeugd. 
Wij hopen op genoeg mensen die ons willen en kunnen steunen.
Dit zou heel erg mooi zijn. Alvast bedankt!
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Met een bochel
Zo nu en dan pakken Ed Onrust en ik de vliegenhengel om de 
voorns een paar uurtjes achter hun broek te zitten. 
Maar hoewel Ed het vliegvissen best leuk vindt, gaat zijn hart 
toch veel meer uit naar het vissen op karper. 

En dan vanuit een bootje. Zeer regelmatig bezoekt hij dan ook de 
karpers van de Westzanerpolder om ze iets lekkers voor te houden en 
daarna aan de haak te slaan. Opvallend is wel, dat hij zijn mooiste en 
grootste vissen doorgaans vangt als het tijd geworden is om huiswaarts 
te keren. Eigenlijk gewoon een mooie manier om je visdag mee af te 
sluiten. 
Een paar weken geleden tufte Ed weer eens de Westzanerpolder in en 
haakte tegen ‘sluitingstijd’ een vis, die op de hengel best aardig aan-
voelde. Een mooie ‘afsluiter’ als ’t ware. Toen hij de vis even later bo-
ven het net bracht, wist Ed echter niet wat hij zag. Want hoewel hij al 
met menig karper in de Westzanerpolder persoonlijk kennisgemaakt 

heeft, had hij zoiets nog nooit eerder gezien. Waarschijnlijk heeft de 
vis als kinderkarper ietsje te lang in een te klein ledikantje moeten 
slapen of is hij een keer tussen de (sluis)deur gekomen. We houden 
het echter maar op een speling van de natuur. Maar wel een onverge-
telijke …

Alan de Geus

mijn vangst

Wedstrijdvissen
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen, willen we graag meer aandacht 
gaan geven aan jongeren die mee willen vissen in bepaalde wedstrij-
den. Ook daarbij zouden we graag hulp kunnen gebruiken.
We zijn op zoek naar mensen binnen de vereniging die wel eens een 
avondje les willen geven en uitleg willen geven wat het inhoudt.
Mogelijk dat je de jeugd een keer zou willen begeleidein met het wed-
strijdvissen zodat de jeugdige visser meer vertrouwen krijgt.
Als vrijwilliger word je daarin ondersteund door het jeugdbestuur. 
 
Nu nog even terugkomen op de eerdere editie.
Ik heb gelukkig nog kunnen achterhalen waar de heerlijke broodjes 
vandaan kwamen die geregeld waren door Cynthia Geerlings. Het was 
van Zaanse bakkertje, jullie vast wel bekend. Nogmaals hartelijk dank!

En hopelijk kunnen we volgend seizoen nog een keer beroep op u 
doen.
En voor de jeugd onder ons: Wil je een keer mee vissen? Kom er dan 
gezellig bij en neem je vriendje of vriendin mee.
Want je kan beter lekker buiten zitten aan de waterkant met je leeftijd 
genoten dan binnen achter je computer.
Voor het volgend seizoen in 2019 willen we proberen meer kinderen 
aan de waterkant te krijgen.
Dus heb je een goed idee? Schroom niet en leg het neer bij het jeugd-
bestuur.   
Als laatste wensen wij als jeugdbestuur iedereen hele fijne feestdagen 
en ook vooral een heel gezond en goed visseizoen toe voor 2019.

Bauke Post

Wintercompetitie weer van 
start!
Wil je je meten aan andere wedstrijdvissers? 
Of wil je gewoon aan een aantal viswedstrijden meedoen? 
Kom dan gezellig meevissen met de wintercompetitie HVZ die op 
20 oktober weer van start gaat.

We vissen tot half december elke zaterdagochtend op diverse wa-
teren, zowel HVZ water als het Noord Hollands Kanaal. We verza-
melen bij de MC Donald’s bij het ZMC en rijden vandaar gezamen-
lijk richting het wedstrijdparcours. 

Het wedstrijdprogramma en de uitslagen worden naar alle deel-
nemers gemaild. Na de laatste wedstrijd is gelijk de prijsuitreiking. 
Wil je meer informatie of wil je meedoen? 
Mail dan naar wedstrijdvissen@hvznet.nl.

Martijn Tijms
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Workshop Karpervissen
Op donderdagavond 27 september organiseerde de commis-
sie Karpervissen een open workshop. HVZ’er, commissielid en 
karperspecialist van het eerste uur Stephan Meester was de 
instructeur en had behalve een presentatie met een beamer 
op de muur, ook veel materiaal voor het karpervissen mee ge-
bracht om goed te laten zien wat het is en hoe je het gebruikt.

Stephan had de avond in 3 delen opgedeeld t.w. statisch vissen, pen-
vissen en vissen met de vaste stok met elastiek. Bij het statische vissen 
kwam de bekende discussie over het wel of niet gebruiken van de 
weerhaak en zwaar lood aan bod. Er werden theorieën over verteld 
waarover sommige aanwezigen duidelijk vol ongeloof zaten. 

Knopen
Stephan legde vanuit zijn ei-
gen levenslange ervaring uit 
hoe hij dit zag en zo ook over 
het knopen van een haak met 
een hair en het maken van 
onderlijnen in het algemeen. 
Vervolgens gingen de deel-
nemers zelf aan het knopen 
met of zonder hulp. Belang-
rijk, want het knopen van 
een haak wordt vaak niet he-
lemaal goed gedaan waardoor 
er regelmatig vissen onnodig 
worden verspeeld.

Voor het penvissen had Step-
han net als voor statisch vissen 
de juiste hengel meegebracht 
en vertelde de deelnemers 
wat de belangrijkste verschil-
len zijn tussen de beide typen 
hengels. Ook ging hij in op 
het grote belang van het goed 
en zuiver uitloden van de pen 

en het peilen van de diepte. Terecht, want de ervaring leert dat deze 
twee simpele onderdelen van het penvissen het verschil kunnen ma-
ken tussen veel of helemaal niets vangen, of de vis nou goed wil bij-
ten of niet. En ook dit was voor de deelnemers zeer interessante stof, 
zodat Stephan weinig moeite hoefde te doen om de aandacht vast te 
houden.
Als derde onderdeel van de avond kwam een vrij nieuwe vorm van 
karpervissen aan bod, namelijk het vissen met de vaste hengel met 
elastiek. Toen Stephan vertelde dat het op deze wijze mogelijk is om 
met een vaste hengel en slechts 40 centimeter nylon lijn een karper van 
20 pond of nog zwaarder te vangen, was de verbazing bij sommigen 
duidelijk zichtbaar. 
Maar ook dit was 
geen fabel, want in 
België (waar deze 
wijze van karpervis-
sen als geruime tijd 
erg populair is aan de 
karpervijvers) gebeurt 
dit in de praktijk re-
gelmatig.
De tijd vloog voorbij 
en de avond was zo om. Het is zelfs zo snel gegaan dat onze barman 
Maarten Ouwendijk er na de koffie vrij werkeloos bij zat. Men had 
simpelweg geen tijd gehad om een drankje te nemen. Een groter com-
pliment kun je als organisatie natuurlijk niet krijgen. Dus deze avond 
was top en de commissie bedankt Stephan Meester dan ook hartelijk 
voor zijn geweldige bijdrage!

Arno Zuijdam

HVZ commissie Karpervissen zoekt nieuwe geïnteresseerden!
 
De commissie Karpervissen is op zoek naar HVZ leden die een visie 
hebben over karpervissen en of zich graag inzetten voor het promo-
ten, uitvoeren en in goede banen leiden van  karpervissen binnen het 
HVZ gebied (de Zaanstreek). 

De commissie is pas een jaar bezig maar heeft al wat successen ge-
boekt. Een goed bezette stand op de jaarlijkse ruilbeurs in Zaandam, 
een succesvolle 30 uur durende Karper Koppel wedstrijd aan de Ja-
gersplas met prachtige prijzen (en er komen nieuwe edities aan, groot 
en heel groot) en een workshop karpervissen met de 3 meest gekozen 
disciplines in het karpervissen. 

Daarnaast hebben wij ook al beleidsmatig invloed uitgeoefend, bij-
voorbeeld op het gebied van water en visstandbeheer, nachtvissen 
en gebruik van de derde hengel. 
Maar er komt nog meer aan, we zijn nog lang niet klaar. De commissie 
Karpervissen bestaat uit 6 personen, 5 mannen en een vrouw, stuk 

voor stuk enthousiaste HVZ’ers die tenminste één keer per maand sa-
men komen voor overleg in informele sfeer. 
Daarnaast staan de commissieleden permanent met elkaar in contact 
via e-mail en een Whatsapp groep. Onder ons specialisten maar ook 
gewoon enthousiastelingen want die hebben we ook nodig.

Als je denkt dat er iets te verbeteren, versterken of aan te passen is of 
als je in ieder geval gewoon mee wilt helpen om karpervissen in de 
Zaanstreek beter en houdbaarder te maken of minimaal mogelijk te 
houden, sluit je dan bij ons aan. 
Niet geschoten is altijd mis, dus gewoon contact opnemen en dan 
gaat de voorzitter van de commissie vrijblijvend met jou in gesprek 
om te zien of we bij elkaar passen. 
Het mailadres is: karpervissen@hvznet.nl

Arno Zuijdam
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De beste acteur vangt de meeste vis
Al een hele tijd had ik het verzoek gekregen om eens met een 
hengelsportfotograaf te vissen. Hij wilde natuurlijk meevis-
sen en natuurlijk werd het vertikaal / dropshotvissen vissen en 
even trollen. Gewoon een lekker dagje op de roofvis.

Mister Twister
Ik was een middelbare scholier toen dit superaasje de wereld verover-
de. De baars, snoekbaars en ook snoek sneuvelde bij bosjes. 
De fietsenmaker was er niet blij mee. Ik kocht meters ventielslang 
voor de baarsvisserij omdat bij ons wekelijk baars werd gegeten. 
Vis was gewoon een deel van het menu en we hadden drie jongens 
thuis waarvan er twee (waaronder ikzelf ) zeer bedreven waren in het 
vangen van baars. Het water in de Zaan en het Noordzee kanaal had 
in die dagen een zeer groot baarsbestand en dat was maar goed ook. 
Bijna om de twee weken werden we eropuit gestuurd om 30 baarzen 
te vangen in de balkenhaven in de Zaan. Meestal was het een werkje 
van een uur of twee omdat je vaak meerdere haken vol had. Als de 
baars dan in een teil leidingwater schoon zwom kan ik me herinneren 
dat ze ladingen met spiering uitspuwde. MisterTwister deed de baars 
waarschijnlijk aan een eetbaar ‘iets’ denken.

Shads en ander ‘rubber spul’
Er is tegenwoordig zoveel rubber op de markt dat ik me er gewoon 
niet aan waag om ze allemaal op te noemen. Het is allemaal goed en 
ze lijken allemaal op iets ‘vissigs’ of iets ‘wormigs’.
De fotograaf deed uiteraard precies wat ik ook deed omdat hij in de 
veronderstelling was dat het mijn water was met aparte vistechnieken. 
Na een drietal uren vissen had hij er drie en ik, zei de gek, had er vie-
rendertig. Mazzel? Wanneer iemand dat beweert dan geef ik ze gelijk 
en hoef ik ook niets te verantwoorden. Het is om maar eens een op-
merking van een Duits/Nederlandse vriend van mij Roland Lorkow-
ski te citeren: ‘Het ies die hand von die Meister’. En eerlijk gezegd, hij 
was ook een meester op zijn gebied. Hij maakt zelfs zijn  eigen shads.

De acteur maakt de show, niet het publiek
Wanneer een ‘acteur’ visser een shad, twister of een slug slecht laat 
acteren, dan zal er weinig vis mee gevangen worden. Een slechte twis-
ter of shadje zal in de handen van een goede acteur tot nieuw leven 
komen en er wordt mee gevangen. Met beleid gevist, vangt een goede 
visser met ieder rubber. Waar het bij het vertikalen op neerkomt, is 
een goede actie in het aasje leggen. Het is dood materiaal dat door 
de visser moet gaan leven. Als we ervan uitgaan dat je op de juiste 
diepte zit en er zit vis dan zul je zien dat de beste ‘rubberacteurs’ toch 
de meeste vis vangen. Haal eens niet met rukjes het aasje omhoog en 
laat het zeer tergend weer zakken maar probeer eens een soort trilling 
in je aas te leggen. Een aasvis gaat ook niet vlak voor een snoekbaars 
of snoek van blijdschap op en neer huppelen. Hij is doodsbenauwd, 
voelt dat iets niet klopt en die angst moet je in je kunstaas leggen. Het 
is op een gegeven moment een show die je vis oplevert. Meer variatie 
levert meer vis op. 

Zoek plaatsen op waar je zelf, als je een snoekbaars was, zou willen 
gaan liggen. Zoek de putten en de geulen op. Naast de kribben in een 
rivier, waar de slijtgaten zijn, is het vrijwel altijd een topstek.
Je zult ze wel zelf tot bijten moeten uitlokken. 
Het beste advies voor een ieder die het vertrouwen in rubber heeft 
opgegeven; Probeer het nog eens een keer maar dan met een andere 
‘show’.    

Pim Pos

roofviscommissie
Informatie avonden
Met de Roofviscomissie willen wij wat meer informatie binnenbren-
gen bij de vissers.
Het roofvissen is heel populair geworden en een hele berg dingen zijn 
veranderd. De manier van vissen, de verschillende hengels en al zeker 
al het kunstaas. Wij willen ons bezighouden met het overbrengen van 
onze kennis.

Tijdens onze informatie avonden willen wij het gaan hebben over 
meerdere tactieken (dropshot, verticalen, spinnen, jerken etc.)
Ben jij geïnteresseerd in wat wij gaan doen en lijkt het je leuk om te 
komen? Hou dan zeker het volgende blad in de gaten!

Daniëlle Prinsze
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Droge haken
Zo vaak zie je in de kunstaas koffer bij vrienden en kennissen verroeste 
haken. Voorkom dit door in iedere ruimte waar haken worden gehou-
den silicoonzakjes te leggen. 
Heel goedkoop en volledig afdoende is het om in een doosje met ha-
ken een aantal rijstkorreltjes te doen. Ze blijven kurkdroog.

Handig pekel advies
Iedereen moet als hij of zij vis wil roken gewoon 100 gram per liter 
aanhouden. Heel makkelijk te onthouden. Houd er wel rekening mee 
dat er in de zomer een kortere pekeltijd moet worden aangehouden 
dan in de herfst of in de winter. Voor duimdikke aal houd je onge-
veer 28 minuten tot een half uurtje aan. Voor grove aal doet u dit 50 
minuten tot een uurtje. Voor dikke vis zoals makreel kun je 1,5 uur 
aanhouden. 

Smerige kurken handgreep
Ben je net als ik ongelofelijk zuinig op je spullen en wil je het kurk 
mooi houden? Dan moet je gewoon een beetje groene zeep op een 
vaatdoekje doen en met redelijk warm water langzaam rondjes draai-
en. Het wordt weer als nieuw.

Shadjes niet meer zo soepel
Een simpele truc is even een pannetje met water aan de kook bren-
gen en dan het gas uit. Een minuut later de shadjes in het 90 graden 
water doen en ze daar vijf minuten in te laten. Door de hitte wordt 
het siliconenrubber ietwat zacht en neemt vocht op en dit geeft een 
supersoepele shad.

Honingolie
Wanneer je het vismes in je koffer en je fileermes echt scherp wilt 
hebben dan moet je cht een keer de slijpsteen pakken en er een beetje 
honingolie op doen. Het werkt fantastisch en je mes blijft bijna onbe-
schadigd. Vergeet nooit dat je altijd rondjes moet draaien met het mes.
Heb je geen honigolie dan werkt een druppeltje slaolie ook.

Talkpoeder
Wanneer je over een paar echt rubberen laarzen beschikt, dan is het 
grootste probleem dat ze uitdrogen. Deze laarzen zijn vaak veel duur-
der dan de kunststof laarzen. De pasvorm is echter perfect en het com-
fort is ongelofelijk goed. Des te meer een reden om ze in goede staat te 
houden. Wat heel goed werkt, is met een beetje talkpoeder de laarzen 
in te smeren. De conditie van het rubber blijft perfect.

Drijfankers
Wil je op snoekbaars gaan vissen met een vertikaal gevist kunstaas en 
je hebt geen elektromotor dan werken de drijfankers perfect. Je drift-
snelheid wordt afgeremd waardoor het kunstaas scherper gevist kan 
worden. Heel makkelijk zijn deze drijfankers zelf te maken door een 
jerrycan te perforeren en dan met water te vullen. Aan een touwtje van 
een meter of vier werkt het heel goed. Ook makkelijk zelf te maken 
zijn de patat friet vormige zakken van stof met een ring bovenaan. Dit 
met drie touwtjes bevestigen aan de voorkant van de boot als je wilt 
backtrollen. Uiteraard is dit niet zo heel secuur, maar het werkt.

Calemares
Dat de grote dode aasvis goed werkt voor de grote snoek is al langer 
bekend, maar dat dit ook heel goed gaat met de squid of calemares zal 
bij de meeste mensen niet bekend zijn. De doosjes met de inktvisjes 
zijn op de markt te koop voor 7 a 8 gulden per kilo. Je kunt er een 

aantal meenemen en de rest mooi ingevroren laten. De lucht is waar-
schijnlijk erg aantrekkelijk voor de snoek en de snoekbaars.

Priem
Waarschijnlijk hoef ik een beetje sportvisser niet meer te vertellen dat 
er tegenwoordig erg veel gevist wordt met gevlochten lijn. Uiteraard 
is dit een geweldige verbetering voor bepaalde visserijen. We weten 
echter ook dat wanneer het in de knoop komt er meestal een knoop 
ontstaat die zelfs Houdini in verlegenheid brengt. Een heel handig 
hulpmiddeltje is een kleine priem of een grove stopnaald in je vistas 
meenemen.

Siliconenspray
Wanneer je gevist heeft dan kan je er zeker van zijn dat er altijd water 
op de hengel en de molen komt. Wanneer je op zee vist dan hoef ik je 
niet de gevolgen te vertellen op langere termijn. Wanneer je de hengels 
en de molens een klein beetje inspuit met siliconenspray maak je als 
het ware een filmpje over de blank. Een perfecte bescherming voor het 
dure materiaal.

Kogelvis
Wist je dat er een vis (kogelvis) bestaat die in Japan gegeten wordt? 
Wist je ook dat deze vis na verkeerde bereiding de dood veroorzaakt 
bij de onfortuinlijke eter? De koks moeten een speciaal brevet halen 
voor het bereiden van deze vis.

Leefnet
Voor de mensen die niet naar het programma VisVisie hebben ge-
keken toch nog maar even het volgende. Er is proefondervindelijk  
bewezen dat vissen in een GOED leefnet veel minder schade onder-
vinden dan men zou denken. Stalen netten en netten met grote mazen 
zijn natuurlijk uit den boze.

Tijgerbalsem
Wat nu weer. Een  masseermiddeltje op een sportvissite. Bij toeval 
werd ontdekt dat de sterke lucht van dit smeerseltje een positieve uit-
werking heeft op vissen. Ook de maden werden veel actiever wanneer 
ze in contact werden gebracht met dit goedje. Kijk a.u.b. uit met de 
ogen. De handen moeten zeer goed gewassen worden want wanneer 
je met tijgerbalsemhanden in je ogen zit of toevallig een plasje moet 
plegen en je sigaartje in de handen hebt dan zal je zeker dit artikeltje 
onthouden. Het doet ECHT pijn.

Vrieskou
Volgens wetenschappers is de versterving methode voor vissen zo goed 
als pijnloos. De vis wordt levend is de vriescel gelegd waardoor de 
lichaamsprocessen steeds minder worden. Wanneer u dit doet moet u 
de vis wel minimaal vijf uur in de vriescel leggen want bij een aantal 
keren bleek aal na drie uur (na halfbevroren te zijn) weer totaal terug 
te komen in de oorspronkelijke fysieke staat en weg te zwemmen.

Krachtlijm
Zeker één van de betere uitvindingen van de laatste decennia. Wan-
neer een topoogje losschiet of iets anders moet ter plekke gelijmd wor-
den dan is dit de reddende engel. Een must in iedere viskist.

Jaarringen
Net zoals elke boom je kan vertellen hoe oud hij is kan bijna elke 
vis ook vertellen hoe oud hij of zij is. Net achter de schedel, nog net 
voor de ruggengraat zitten twee schijfjes de otolieten. Je zult om deze 

visweetjes
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orgaantjes te pakken te krijgen de vis moeten doden. Uiteraard doen 
we dit niet. Neem één schub mee naar huis en bekijk hem met een 
vergrootglas of met een microscoop. Je ziet heel mooi de verschillende 
laagjes en je krijgt zo een goed beeld van de groeisnelheid van de vis 
en van de conditie van het water.

Lasdraad
Op zee worden zeer veel afhouders gebruikt. Een zeer goede afhouder 
kun je maken van de roestvrijstalen lasdraadjes. De dunne afmetingen 
zijn het beste en ook het makkelijkst te verwerken.

Pietermannen
Waarschijnlijk ken je deze kleine kustbewoner wel uit de krantenbe-
richten. Dit visje is behalve heel mooi ook heel giftig. Wanneer je ge-
prikt wordt, zwelt de hand op en wordt rood. Daarna wordt de hand 
bijna gevoelloos. Het kan zelfs gepaard gaan met koorts. Volgens een 
oude visserman was de remedie drie blauwe pissebedden naar binnen 
slikken met een beetje water. De koorts nam dan absoluut af.  U kunt 
volgens een garnalenvisser uit Den Oever na een steek ook de hand 
in kokend heet water houden en daarna direct afkoelen. Ook dan zou 
het gif afgebroken worden en geen schadelijke effecten geven. Pisse-
bedden eten is onzes inziens niet zo een heel verheffend vooruitzicht.

Vissen op de bonnevooi
Dit zal waarschijnlijk alleen van nut zijn bij het vissen op zee, maar 
maak niet de fout om zomaar naar de kust te rijden en er al van uit te 
gaan dat de plaatselijke hengelsportwinkelier pieren in voorraad heeft. 
Bel altijd en bestel, want er is niets zo frustrerend als je weet dat er 
wordt gevangen en je komt aan en er is geen aas. 

Algengroei
Nu dat het verboden is om de roodbruine anti fouling te gebruiken op 
de onderkant van de boot is er nog wel een alternatief om de onder-
kant van de boot redelijk algenvrij te houden. Twee tot drie per jaar 
de onderkant in een goede laag met uierzalf en het scheelt een slok op 
een borrel. Het is niet zo goed als anti fouling maar wel een alternatief

Urinelucht
Waarom krijgen de meeste hengelaars ruzie met moeder de vrouw als 
er maden in de koelkast staan, ook al zijn deze goed verpakt en zijn 
de ontsnappingsmogelijkheden nihil? Juist, op den duur gaan ze zeer 
penetrant ruiken en dit is geen pretje. Een heel simpel middel is om 
bij verse maden wat extra maïzena en wat rijst toe te voegen. Weg 
onaangename geurtjes.

H. den Bezemer

Visdag bestuur
Op 4 september mochten onze bestuursleden en ereleden weer 
de degens met elkaar kruisen. Dit jaar had onze voorzitter een lo-
catie gevonden in recreatiegebied de Kleine Wijhe bij Abcoude.

Bij de boer, waar onze boten klaarlagen, kregen we nog de laatste 
instructies, waar we wel en waar we niet mochten vissen. 
Vijf verstokte kantvissers gingen in de Amstel en omgeving vissen.
Na de koffie werden de spullen in de boot geladen en gingen we 
op weg. Dit jaar twee koppels. Ruben en Jorrit gingen jagen op 
groot wild en uiteraard Kees en Willem.
Heel veel kleine vis in het begin, een enkeling kreeg wat grotere vis 
op het voer. Daarna viel het bij sommige vissers wat stil, maar het 
mooie weer vergoedde veel.

Om 16.00 uur was het einde wedstrijd en roeide iedereen weer naar 
huis. Na de boten geteld te hebben, bleek er toch nog een boot 
zoek te zijn. De boer stapte in zijn boot en vond gelukkig Egbert 
terug. Was in het natuurgebied even de weg kwijt, kan gebeuren.
Daarna op weg naar Ouderkerk aan de Amstel waar onder het ge-
not van een drankje de uitslag bekend werd gemaakt.

1         Leo Overdijkink    29.15 meter
2         Wim de Vries         15.87
3         Hans Beltman        12.18
4         Willem Metselaar 11.13
5         Henk Scholten       11.11
 
Vervolgens werd het tijd om naar binnen te gaan om daar van een 
heerlijke maaltijd te genieten.
Volgend jaar mogen de verliezers het opnieuw te proberen, hetzij 
de meeste centimeters, of de grootste vis, want ook die prijs was 
voor Leo,  met een brasem van 68 cm!
 

Vriendelijke visgroeten, Willem



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

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

Spinhengel met
molen en nylon
Vanaf € 29,95

Baitcaster met
reel - 1,95 m
10-30 gram
€ 79,95

Pluggen vanaf
€ 3,95

Gratis voor HVZ
Jeugdleden
Op vertoon van je

JeugdVISpas krijg je een
portie maden gratis.

RENTENAAR
HENGELSPORT
Al 90 jaar een
vaste stek voor
sportvissers 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


