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HVZ algemeen
Zondag 24 februari 2019 HVZ Hengelsport-
beurs. Zie voor inlevermomenten ruilbeurs 
p. 11

Jeugdcommissie
29 juni 2019 jeugdvisdag

Senioren 55 plus
Zie wedstrijdprogramma 2019 p. 5

Commissie zout
28 februari workshop zeevissen
24 maart start zeevis competitie

Klaverjassen
1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart,
12 en 26 april.

Zie voor alle data en activiteiten 
www.hvznet.nl of kijk op 
facebook.com/hvznet.nl

voorwoord

Hopelijk zijn jullie allemaal het jaar 
goed begonnen. De eerste berichten 
over vangsten roofvis zijn veelbelovend. 

De meeste leden hebben de vispas inmid-
dels in huis. Degenen die zich zorgen maken, 
omdat zij wel betaald hebben maar de vispas 
nog niet in huis hebben, kunnen bij Sport-
visserij Nederland navraag doen. Dit kan per 
e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of tele-
fonisch 0900-2025358 (€ 0,35/min). 

Er zijn leden die ondanks het nieuwe reke-
ningnummer van SVN toch aan de HVZ 
betalen. Misschien omdat de HVZ rekening 
nog in hun lijstje bij de bank staat. Deze 
bedragen storten wij terug aan het betref-
fende lid met verzoek om over ter maken 
aan NL04INGB0650393872 ten name van 
Sportvisserij Nederland. Dit doen wij omdat 
de betaling gekoppeld is aan de aanmaak en 
verzending van de vispas. Wel altijd het vis-
pasnummer vermelden dus.
De nacht en 3e hengelvergunningen zijn nu 
gesplitst. De nachtvergunning kost € 10 en 
derde hengelvergunning  € 15.  Beide zijn on-
line bij www.hvznet.nl  te bestellen.  

Dit kan via de website van HVZ waar een 
formulier te vinden is onder het hoofdje ‘spe-
ciaal voor leden’. Let op er worden maar 100 
van deze vergunningen uitgegeven, dus wees 
er snel bij om niet naast het net te vissen! 
Gewoon langs komen mag natuurlijk ook op 
dinsdagmiddag van 13.00 – 16.30 uur. Dan 
kun je hem gelijk meenemen.  
Je kunt pinnen of contant betalen. Op de 
hengelsportbeursbeurs van 24 februari  a.s. 

is ook de administratie weer met een stand 
aanwezig voor nieuwe inschrijvingen en 
nacht/3ehengelvergunningen. De bestaande 
vispassen zijn niet meer af te halen op de 
beurs.

Henk op den Akker

van de penningmeester

De HVZ kan op 2018 terugzien als een 
succesvol jaar met weer een kleine stij-
ging van het ledental. Op 1 december 
zijn er, in samenspraak met de federatie, 
vijftig spiegelkarpers in de Zaan uitge-
zet. Hierbij waren zelfs twee gemeen-
teraadsleden van de VVD aanwezig, zie 
ook elders het verslag op bladzijde 9.

Inmiddels is 2019 ruim een maand verder 
en op het moment van het schrijven van dit 
voorwoord heeft Koning Winter nog niet 
echt van zich doen spreken. Hierdoor was er 
geen beperking om lekker door te vissen.

Op 2 januari startte het jaar voor het bestuur, 
commissieleden en ereleden met een zeer 
goed bezochte communicatieavond. Naast 
de bekende nieuwjaarswensen, een hapje en 
een drankje, gaf Rik Beentjes van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier 
een zeer onderhoudende lezing.
Het is goed te zien hoe het HHNK de vismi-
gratie in kaart brengt en waar mogelijk met 
verbeterde vispassages en nieuwe visvriende-
lijke gemalen de visstand probeert te bevor-
deren.
Het HHNK heeft een stand op onze Hen-
gelsportbeurs op zondag 24 februari. De 

voorbereiding van deze beurs is in volle gang 
en het belooft weer een spektakel te worden. 
Iedereen is van harte welkom!

Nieuwe leden
Van verschillende kanten heb ik vernomen 
dat diverse nieuwe leden zich hebben aange-
meld vanwege het aanbod van de vele activi-
teiten bij de HVZ en dat is fijn om te horen.
De diverse HVZ-commissies hebben hun 
programma’s reeds vastgesteld en het ziet er-
naar uit dat 2019 een jaar wordt met vele en 
diverse activiteiten. Zie elders in dit nummer 
en verder wil ik graag verwijzen naar onze 
website.

Ik wens iedereen een goed, een visrijk, maar 
bovenal in alle opzichten een gezond 2019! 
Graag tot ziens aan de waterkant of bij één 
van onze overige activiteiten. 

Wim de Vries

agenda



Vraagt die 
Rotterdammer:

“Weet jij de Maaswijdte?”
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, secretaris
H. op den Akker, penningmeester
 
Coördinatie Hengelsportbeurs, website en 
Facebook, Frans Hagens:
webmaster@hvznet.nl

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

Controlecommissie
Het controleteam van de HVZ is uitgebreid naar 8 controleurs. 
Het grote gebied met veel viswater is thans verdeeld in regio’s waarbij 
elke controleur regelmatig zal langskomen. Deze zullen actief contro-
leren op de vispas 2019. Ga dus niet meer vissen met de oude vispas 
want dan heb je bij controle een probleem. Controle vindt plaats op 
en aan het water. Voor de nachtvis/3e hengelvergunning staat in het 
stukje van de penningmeester hoe deze te verkrijgen is. Een stuk mak-
kelijker dat je niet meer persoonlijk hoeft langs te komen.
Wellicht ten overvloede en zoals op de website staat vermeld. De nacht 
of derde hengelzegel van de Federatie SMWN geldt niet voor de HVZ 
wateren. Voor meer informatie kun je altijd bellen tijdens kantoor-
uren.

Henk op den Akker

van de redactie
16 pagina’s schoon aan de haak. Dit eerste nummer van HVZ nieuws 
in 2019 barst weer uit z’n voegen. En dat is goed nieuws want dat be-
tekent weer volop activteiten speciaal voor jullie. Met als mooi begin 
natuurlijk de Hengelsportbeurs op 24 februari. Wil je graag dagelijks 
op de hoogte blijven van alle activiteiten? Kijk dan eens op hvznet.nl 
of bezoek facebook.com/hvznet.

Annegreet van der Ros

wurrempie

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.
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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

4



nieuws februari - maart 2019    5kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

Wedstrijdprogramma 2019
Datum waar   verzamelen
12 april  De Gouw/Zuidervaart  Indigostraat
19 april Markervaart  Markervaart
26 april Gerkens   t/o Gerkens
10 mei Neckermolen  Onder viaduct Purmerend
    feederen voor allemaal
17 mei Nauernaschevaart  Aldaar
31 mei Noord hollandskanaal A’dam Noord onder viaduct
7 juni Markerveert  aldaar
14 juni Grafdijk   v.d. Woud bij snackbar
21 juni N-H Neckermolen  viaduct Purmerend
    feederen voor allemaal
28 juni De Gouw/Zuidervaart Indigostraat
12 juli NH Kanaal t/o Ilpendam Amsterdam Noord onder  
    viaduct, koppelwedstrijd
19 juli De Zaan t/o Gerkens Parkeerplaats t/o Gerkens
26 juli Markervaart  Markervaart
2 aug Zuidvervaart  Indigostraat

Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goed 2019!
Er hebben zich weer een paar nieuwe deelnemers gemeld en daar zijn 
we heel blij mee. Wilt u gezellig mee vissen? Meld u dan aan bij Arie 
Kool of Herman Veenstra. U bent van harte welkom.
 
Arie Kool heeft aangegeven dat het uitzetten vanwege zijn leeftijd te 
zwaar wordt. Wij zoeken dan ook twee personen die het van hem 
willen overnemen.

Hierbij het wedstrijdprogramma 2019.  We loten om 8 uur en vis-
sen van 9 tot 2 uur. Dit is een voorlopig programma. Heeft u nog 
andere suggesties? Laat het ons weten. Tot ziens aan de waterkant! 

Herman Veenstra

Vismaat gezocht!
Als bestuur ontvangen wij regelmatig verzoeken van leden die 
op zoek zijn naar een vismaat. De meeste vissers vinden het 
gezelliger om samen te vissen en zo de vangsten en belevenis-
sen te kunnen delen. 

Het kan ook een andere reden hebben, bijvoorbeeld als gevolg van 
een slechtere gezondheid en/of hogere leeftijd, waardoor hulp aan de 
waterkant noodzakelijk is.
De vorige vismaat is wellicht verhuisd, of misschien zelfs overleden. 
Soms zijn het nieuwe leden die ons HVZ-water nog niet zo goed ken-

nen. Wat is er dan leuker om samen een hengel uit te gooien en/of een 
bootje te huren, onderlijnen te maken, kennis  en ervaringen te delen.
Het bestuur onderzoekt graag hoe groot de vraag hiernaar werkelijk is 
en of we kunnen voorzien in  een platform om vraag en aanbod samen 
te brengen. Dus wie heeft behoefte aan een vismaat en bij welke ma-
nier van vissen? Wie biedt zijn, of haar hulp aan? De HVZ is er voor 
ons samen, voor en door leden! 
Graag zien wij jullie reacties tegemoet via bestuur@hvznet.nl

Namens het bestuur Wim de Vries

senioren 55 plus
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Verslag 2018

Wijk aan zee 3 juni
De opkomst viel een klein beetje tegen, 16 man, terwijl de weersvoor-
spellingen erg goed waren. In de ochtend was het nog wat kil, maar 
zodra de zon er bij kwam, werd het aangenaam en konden de dikke 
vispakken uit.
Een deel van de vissers koos er voor om bij de parkeerplaats te blijven 
staan, de rest ging de pier op. Het was redelijk rustig op de pier waar-
door iedereen een plek voorbij de bocht kon vinden. Dit is over het 
algemeen toch het beste stuk.
Vandaag maakte dit echter niet uit want de vangsten waren bedroe-
vend. Af en toe werd er schar, bot, gul of zeebaars(je) gevangen. Als er 
slecht gevangen wordt en de omstandigheden zijn zwaar, dan komen 
de beste vissers bovendrijven. Wim Goudriaan is daar een goed voor-
beeld van want hij wist de wedstrijd te winnen met 4 gullen, waar-
van de grootse 54cm was. Op een gepaste achterstand werd Maarten 
Forrer tweede met 42cm. Het podium werd compleet gemaakt door 
Frank Goudriaan met maar 2cm minder. Bert Kroon en Marco Pol-
ling maakten de top vijf compleet met respectievelijk 38 en 37cm aan 
vis.

Scheveningen 19 november
Rond een uur 8 koos een zeer goed gevulde boot het ruime sop. De 
opkomst was met 37 vissers zeer goed. Iedereen was goed gemutst 
(sommigen iets te goed....) en had goede vangstdrang. Dit bleek echter 
een illusie. Door de koude oostenwind was de zeewatertemperatuur 
gekelderd. Dit had duidelijk effect op de vangsten. Er werd vrijwel 
niets gevangen... 
De tweede helft van de dag de trok de wind aan, met stevige golven 
een slingerende boot tot gevolg. Gelukkig had (bijna) iedereen goede 
zeebenen.
Roel Polling ving een nog wel een pitvis evenals Ruben den Uil.
Sommigen gingen toch met vis naar huis, met dank aan de tombola!
Peter Hartman werd derde met wel 88cm. Na een lange tijd van af-
wezigheid in de top drie is teruggekeerd Nico Grippeling met 111 hele 
cm’s. Wim Heijnen bleek een meester in het opsporen van de zeld-
zame vis en werd eerste met 2.41m.

Wijk aan Zee 21 oktober
Deze dag werd onze (bijna) traditionele strandwedstrijd gevist. 23 vis-
sers zwoegden bepakt en gezakt door het mulle zand naar hun stek. 
Alhoewel... er waren er een paar die het zweten aan anderen over-
lieten en lekker bij de parkeerplaats van de pier gingen zitten. Om 
iedereen een eerlijke kans te geven op een goede stek, bijvoorbeeld 
bij een mooie zwin of mui, werd er halverwege gewisseld van plek. 
Sommigen moesten dus wel 4 keer heen en weer, een keer om de 
baan met nummers uit te zetten, een keer met spullen, een keer om 
te verkassen en een keer om alle nummers weer op te halen... hoezo 
vissen geen sport.
Er werd redelijk gevangen, vooral door Frank Goudriaan, die er met 
178cm met de winst vandoor ging. Frits Dudink zat met 164cm niet 
ver achter hem en werd op de voet gevolgd door de heren Den Uil 
waarbij senior het net even beter deed. Rene Kleppe sloot met 154cm 
de top vijf.
Na een paar uur heerlijk uitwaaien werd er voor de prijsuitreiking en 
tombola verzameld in De Zon in Wijk aan Zee. Een lekkere kop kof-
fie of een koud biertje hadden we wel verdiend.

Wijk aan Zee 15 december
Iedereen werd deze ochtend wakker in een witte wereld en het was 
een beetje glibberen om bij de pier te komen voor alweer de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Voor diegenen die er voor kozen de pier te 
op gaan, werd het een zeer rustige ochtend. Er werd maar een enkel 
gulletje, bot of schar gevangen. De mazzelaars bij de parkeerplaats 
vingen aanzienlijk beter. De winnaar van deze dag kwam hier dan ook 
vandaan, Siem Rem met 3.99m aan vis. Hij werd op de voet gevolgd 
door Wim Heijnen, die naast hem stond, met 3.14m. Bert Kroon, die 
wel op de pier stond, wist toch zijn visje te vangen en werd derde met 
net geen 2m vis.
Traditioneel werd deze wedstrijd afgesloten met een diner in de Zon. 
Prima saté met friet en salade, vergezeld van een drankje.
Ook de tombola mocht niet ontbreken en het volkomen goudeerlijk 
trekken van de lootjes was een mooie taak voor de winnaar van deze 
dag. Siem bedankt.
Ondanks de wat mindere vangsten en het feit dat het weer af en toe 
roet in het eten gooide was 2018 een geslaagd en gezellig seizoen. Wij 
hopen jullie allemaal weer aan zee te treffen in 2019!

Frank Goudriaan

commissie zout
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Zeevissen
“Schrijf eens wat over zeevissen”, was het verzoek. Nou, eigen-
lijk was het gewoon een opdracht. Maar wat ga je dan schrij-
ven? Wordt het een technische verhandeling, een promotie-
stuk, of gewoon een gezellig stukje? 

Over de techniek van het zeevissen kan ik niet veel vertellen. Vlieg-
vissen, karpervissen of snoeken zijn onderdelen van de hengelsport 
waar verfijning, techniek, slimheid, geduld en voorzichtigheid een be-
langrijke rol spelen. Bij het zeevissen – laten we daar eerlijk over zijn 

– spelen deze zaken bij een groot aantal vissers een minder belangrijke 
rol. Je vist met zware en soms wat lompe hengels, dikke lijnen, zware 
brokken lood en vaak zie je, door stroming, wind, en golven, geen 
duidelijke beetsignalen. Kortom een wat eenvoudige visserij. Voor mij 
heeft zeevissen dan ook andere aantrekkelijke kanten. Heerlijke verse 
vis voor de pan, rust en ruimte, het deinen van de zee en heel veel 
gezelligheid onder elkaar. Ik bedoel dan de deelnemers aan de zeevis-
competitie. En daar wil ik het even over hebben.

We gaan regelmatig (8x per jaar) met een man of dertig zeevissen; een 
paar keer per boot, een paar keer op de pier en één keer vanaf het 
strand. Dat vissen per boot vanuit Scheveningen betekent voor mij 
een echt dagje uit. Er wordt meestal aardig gevangen en de catering 
aan boord is prima. Daarnaast hebben we onze eigen entertainer, zan-
ger, moppentapper en cateraar mee. Hij is geweldig met allerlei kleine 
hapjes. Hij zingt vooral bekende liedjes met schuine teksten, maar 
ook nette bekende deuntjes.
We hebben ons eigen goksyndicaat, dat zorgt voor leuke prijzen op de 
prijzentafel, als je tenminste lootjes hebt gekocht.
Daarnaast hebben we een professionele reisleiding, die de tocht or-
ganiseert en zorgt voor de benodigde reissom. Ook bepalen zij de 
bestemming, zo’n kilometer of vijf uit de kust. Met een beetje doorva-
ren zit je zo in de internationale wateren. Eén van de reisleiders zorgt 
voor de verdeling van de beschikbare plaatsen en plakt overal op de 
reling een magnetisch nummertje.  Hij nummert wat af dus. Vreemd 
gaan is echter aan boord verboden. Je doet het dus alleen met/op het 
toegewezen nummer doen, maar je moet wel drie keer van plaats wis-
selen, dus afwisseling genoeg. Deze nummertjesplakker c.q. reisleider 
is overigens ook de directeur van het enige echte officiële meetstation. 
Hij alleen meet de gevangen vis en zorgt voor een goede registratie in 
het logboek. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd, noch 
gecorrespondeerd.
Er is ook een groep vissers die we “de bevoorrechten” noemen. Som-
migen noemen hen de ‘nullen” omdat zij geen aangewezen plek, en 
dus geen nummer hebben. Zij hoeven niet te wisselen, zitten droog 
en uit de wind onder een afdak, worden verwarmd door de dampen 
uit de machinekamer en door spul uit een flesje en zitten ook nog eens 
vlak bij het toilet. En dat heeft dan weer zo zijn voordelen.
Dan is er ook nog een kleine elitegroep (professionals) die we “de 
pro’s” noemen. Zij zijn de fanatieke vissers die wel over enige techniek 
beschikken. Ze zijn scherp, oplettend en geconcentreerd en eindigen 
altijd bovenaan in het klassement.
De laatste groep die we onderscheiden is de “in de Tist en Ontknoop 
club”. Zij gooien zo beroerd dat er regelmatig vier tot zes lijnen in de 
knoop zitten. Nu verbroedert dat wel en het dwingt tot samenwerken. 
Bovendien zorgt het voor hilariteit onder de overige zeevissers, die 
geen lid mogen worden van de “in de Tist en Ontknoop club”.

Nu heeft de reisleiding adequate stappen ondernomen met betrekking 
tot het slechte werpen van de leden. We moesten verplicht op cursus 
en wel op onze vrije dag in het weekend. Het werd een workshop 

gooien in het Westelijk havengebied in Amsterdam. Om te voorko-
men dat de vissers weer in de knoop zouden komen, was besloten 
dat we niet in het water, maar op land zouden gooien en niet tegelijk, 
maar achter elkaar. En dat alles onder professionele begeleiding van 
de casting federatie. Ondanks de begeleiding en het na elkaar gooien, 
liep het ook nu weer in het honderd. Acht lijnen op en door elkaar, 
het lood vijfentwintig centimeter in de grond. Ook werd een nabij 
gelegen fietspad afgesloten, omdat één van de reisleiders geen rich-
ting kon houden, maar wel een takkeneind kon gooien. Uiteindelijk 
was het resultaat toch prima. Iedereen had zich tijdens deze workshop 
verbeterd, behalve één deelnemer. Die had een te slappe hengel. Een 
soort oprol model dus.

De reisleiding organiseerde aan het eind van dit jaar nog een vistrip 
naar de bekende badplaats Wijk aan Zee. Hier werd het jaar traditio-
neel afgesloten met het diner; saté, friet en sla. Ook deze trip was weer 
zeer geslaagd. Reisleiding; bedankt en alle complimenten. Het was 
weer een geslaagd jaar!

Wim den Uil  

24 maart Zeeviscompetitie 
van start!
De nieuwe HVZ zeeviscompetitie gaat in maart weer van start. 
Ook dit jaar wordt er vier keer gevist van een boot en vier keer van 
de kant/strand.  We beginnen op zondag 24 maart met een boot 
wedstrijd vanuit Scheveningen.

Interesse in vissen aan en/of op zee? Geef je dan op bij een van 
de commissieleden. Kijk voor informatie over het vissen en waar 
je je  kunt opgeven op www.hvznet.nl onder ‘Speciaal voor leden’-
>Zeevissen. Tot de 24 maart! 

Workshop zeevissen
Op 28 februari organiseren we een avond/workshop over zeevissen 
in het clubgebouw.  Inloop vanaf 19.30 en start 20.00 uur.
Welkom!

De zeeviscommissie



HVZ 2018 Zomer avond

Plaats Naam
Punten
totaal

Gewicht
totaal

Punten
Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht

1 Cor Martens 14 60.150 1 8.075 1 3.425 2 2.000 2 3.900 3 7.800 3 5.775 x4 x1650 x4 x3050 1 21.750 1 7.425
2 Aart Bart 15 52.325 1 8.600 2 2.400 1 4.075 3 6.225 2 10.975 2 6.400 x5 x150 1 6.675 x3 x4500 3 6.975
3 Ronald Vredenburg 15 51.750 x4 x500 2 6.375 3 1.700 1 13.475 x4 x3550 1 9.600 2 4.325 3 2.250 2 8.025 1 6.000
4 Vincent Horst 15 38.825 3 2.150 x4 x3775 1 4.725 2 6.650 1 7.050 x4 x5650 1 6.375 2 3.500 2 4.550 3 3.825
5 Tjerk Veen 17 36.350 2 2.675 x5 x2550 3 1.150 1 7.925 3 5.750 x7 x0 3 2.550 2 4.450 1 4.650 2 7.200
6 Jaap de Bouter 20 28.250 2 3.150 4 75 2 1.925 3 3.100 4 5.700 1 7.450 1 3.775 3 3.075 x7 x0 x7 x0
7 Roel Reuvers 22 49.975 3 2.500 1 6.775 x7 x0 x7 x0 1 11.275 2 7.275 4 3.200 1 14.275 3 4.675 7 0
8 Jack Smedes 31 12.800 5 375 3 150 x6 x0 4 425 x6 x2025 4 1.200 5 1.575 4 1.300 4 3.200 2 4.575
9 Ron Veenstra 32 22.100 x7 x0 6 250 3 1.150 4 5.300 5 2.975 3 4.150 2 2.700 5 1.100 4 4.475 x7 x0
10 Willem Westra 35 26.150 4 1.750 x5 x2550 4 100 5 5.300 5 4.350 x5 x1450 3 4.075 5 1.475 5 2.675 4 6.425
11 Stephan Veenstra 45 11.925 x7 x0 3 5.250 5 825 x7 x0 2 5.850 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
12 1e vak is bij oneven aantal vissers het grootst Vak loopt van links naar rechts

Afmelding is aantal deelnemers in grootste vak +2
Aftrekwedstrijden Dagprijzen 1e € 10
De 2 slechtste resultaten (afschrijvers) worden afgetrokken aan het eind van de competitie per vak. 2e € 8 Alle wedstrijden loten om 17.45 u.
Geen vis gevangen is max. aantal deelnemers in het grootste vak + 1 punt 3e € 6 Bij afmelding of te laat bel 0651147563

kop / staart

8-5-2018  
Knollendam. vrt .  

15-5-2018 Delft 22-5-2018 
N.H.Kanaal.

28-05-2018 
Markervaart 
(maandag)

19-6-2018    
N.H.Kanaal 

A,dam Noord

26-6-2018      NH-
Kanaal

3-7-2018 
Markervaart

10-7-2018 
Nauernasche 

vaart

5-6-2018 
Nauernasche 

vaart

12-6-2018 
Zuidervaart

HVZ 2017 Winter

Plaats Naam
Punten
totaal

Gewicht
totaal Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht

1 Vincent Horst 11 55.560 2 3.850 3 5.030 1 9.410 1 16.340 2 3.390 1 11.460 1 6.080
2 Kees vd Berg 13 31.510 3 2.640 1 8.740 2 5.380 1 5.030 1 5.690 2 1.690 3 2.340
3 Ruud Swart 15 20.980 4 2.960 2 5.190 3 4.920 1 2.210 2 1.620 1 2.090 2 1.990
4 Martijn Tijms 19 19.570 1 5.170 2 3.410 5 1.670 4 2.350 3 1.450 3 1.420 1 4.100
5 Ron Veenstra 19 17.840 3 3.240 3 3.260 4 3.130 3 690 2 2.900 2 1.530 2 3.090
6 Bert Swart 21 24.140 4 4.730 2 3.460 2 3.580 3 2.460 2 6.340 4 1.560 4 2.010
7 Tjerk Veen 21 21.690 1 5.910 2 6.700 5 2.870 2 1.170 1 3.830 5 0 5 1.210
8 Maurijn Dreuning 26 15.910 2 2.750 4 2.460 5 3.260 3 3.480 3 3.310 6 0 3 650
9 Willem Westra 27 16.810 1 6.250 5 2.100 7 680 1 1.570 6 1.680 6 0 1 4.530
10 Frans Monden 31 13.790 6 670 5 1.660 5 2.780 1 6.190 2 1.660 6 0 6 830
11 Stephan Veenstra 33 13.080 3 3.420 1 4.340 3 3.870 3 1.450 8 0 7 0 8 0
12 Willem Overmars 39 11.160 5 750 7 1.660 4 4.870 6 2.710 7 0 4 1.170 6 0
13 Brand Koopman 40 6.590 6 870 7 1.760 6 1.240 4 1.790 5 0 5 930 7 0
14 Bauke Post 53 2.030 6 2.030 8 0 8 0 8 0 7 0 8 0 8 0
15 Arie Kool 53 1.550 6 1.550 8 0 8 0 8 0 7 0 8 0 8 0
16
17
18
19                 
20                 

272.210 28.460 47.030 46.990 50.460 8.750 26.740 26.560 16.960 20.260 0

Vak loopt van links naar rechts
Er word in 2 vakken gevist bij een minimum aantal van 10 deelnemers, anders wordt er in 1 vak gevist
Niet aanwezig is max punten+2

Het slechtste resultaat (afschrijver) wordt afgetrokken aan het eind van de competitie

20-10-2018 
Nauernasche 

Vaart

27-10-2018 De 
Zaan

03-11-2018 NH 
Kanaal Boven IJ

10-11-2018 
Markervaart

01-12-2018 NH 
Kanaal

08-12-2018 NH 
Kanaal Boven IJ

15-12-2018 De 
Zaan

17-11-2018 NH 
Kanaal 

Purmerland

24-11-2018 De 
Zaan
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Vincent Horst wint wintercompetitie HVZ 2018!
Half december is de strijd om de wintercompetitie HVZ beslist 
aan de Zaanbocht in Wormerveer. 

Op een zeer frisse ochtend wist Vincent het kleine verschil met Kees 
van den Berg te slechten. Met ruim 6 kilo vis werd hij eerste en tevens 
eerste in het klassement. Het lag dit jaar erg dicht bij elkaar wat pun-
ten betreft: Vincent had 11 punten, Kees 13, gevolgd door Ruud Swart 
met 15 punten.
 
Opvallend was dat er dit jaar veel minder vis gevangen is als voor-
gaand jaar. Met name in het Noord Hollands Kanaal waren de vangs-
ten slecht te noemen. Je had echt een kop- of staartstek nodig om een 
goede kans te hebben op de dagprijzen. Ook onze vaste stek bij het 
Boven IJ ziekenhuis in Amsterdam stelde teleur. Normaal gesproken 
moest je daar een wedstrijd winnen met 100-150 voorns, nu moest je 
al blij zijn als je er 15 had.
 

We hebben met 13 deelnemer ruim 272 kilo vis gevangen over alle 
wedstrijden heen. De prijsuitreiking vond plaats in Het Wapen van 
Assendelft onder genot van de welbekende kop snert en roggebrood 
met spek. Vincent gefeliciteerd!
Tot volgend seizoen!

Martijn Tijms
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Spiegelkarper uitgezet in de 
Zaan 
Karpervissers door het hele land hebben tientallen jaren aan 
de georganiseerde hengelsport gevraagd om het uitzetten 
van meer spiegelkarpers, omdat de schubkarper te algemeen 
voor kwam ten koste van de spiegelkarper soorten. 

De georganiseerde hengelsport heeft daarom de afgelopen jaren door 
het hele land Spiegel Karper Projecten (SKP’s) opgezet in overleg en 
samenwerking met watereigenaren en natuurorganisaties. Sinds 2 jaar 
loopt er ook een SKP in het watergebied ‘Schermerboezem’ (globaal 
gelegen tussen Zaandam, Purmerend en Den Helder).

Samenwerkingsverband
Het project is een samenwerkingsverband tussen meerdere hengel-
sportverenigingen en hengelsportfederatie Sportvisserij Midwest Ne-
derland. 
Zaterdag 1 december 2018 kwamen 2 vrijwilligers van de federatieve 
karpercommissie en 3 vrijwilligers van de HVZ karpercommissie naar 
Zaandijk om in de Zaan 50 jonge spiegelkarpers vrij te laten van het 
type ‘Special Carp’. Dit is een speciaal gekweekt ras uit gedeeltelijk 
wilde voorouders. Het worden op latere leeftijd sterke, gezonde en 
meestal (zeer) grote vissen die zich een lang leven in grote open wate-
ren kunnen veroorloven. Deze vissen (welk ieder een uniek schubben-
patroon hebben) en later zullen worden herkend onder benamingen 
als ‘Spiegelkarper’,’Volschub Spiegelkarper’,’Lederkarper’ of ‘Rijen-
karper’, zullen in de toekomst het water van de Schermerboezem voor 
de karpervisser aanzienlijk verrijken. Het huidige bestand is redelijk 
overladen door een kleinere soort schubkarpers welke vaak ‘boeren 
schubjes’ of heel lelijk ‘knollen’ worden genoemd. Dat gaat de ko-
mende jaren dus waarschijnlijk veranderen dankzij de recente uitzet, 
welke de nodige aanwezigen op de been bracht. Karpervissers gaan 
hier zeker blij van worden!
 
Zaanse gemeenteraad
Naast omstanders waren ook alle leden van het Dagelijks Bestuur 
van HVZ aanwezig, de HVZ huisfotograaf, de pers en 2 leden van 
de Zaanse gemeenteraad. Eén van de raadsleden keek eerst enige tijd 
bewonderend naar de vakkundige werkwijze van de vrijwilligers en 
besloot tenslotte zelf ook een visje uit te zetten (wat is er mooier dan 
zo’n visje vanuit gevangenschap de vrijheid te mogen geven). Door 
goed op te letten en de instructies van de aanwezige vrijwilligers goed 
op te volgen, vond na een paar leuke foto’s ook deze vis via de handen 
van het raadslid de vrijheid. 

Na afloop waren alle vrijwilligers het er over eens dat deze activiteit 
uitstekend verlopen was. Niet alleen voor de toeschouwers en vrijwil-
ligers, maar vooral ook voor de vissen die immers na opgroeien en 
verblijf in gevangenschap, een reis over de weg in speciaal hiervoor 
ingerichte watertanks en kundige (natte) handen ter registratie de rest 
van hun leven in vrijheid door de Zaan en wie weet welke andere 
mooie wateren mogen zwemmen. Wij, HVZ en de federatie Midwest 
Nederland kijken uit naar eventuele terug meldingen komende jaren 
als de vissen misschien weer op de foto komen. Natuurlijk hopen wij 
ze dan ook nog steeds in goede gezondheid aan te treffen!

Hoe werkt terug melden?
Als je een spiegelkarper vangt in openbaar water tussen Purmerend, 
Den Helder en Zaandam waarvan je vermoed dat dit een projectspie-
gel is, doe dan het volgende.
Behandel de vissen sowieso met natte handen en gebruik een onthaak-
mat of andere zachte natte ondergrond om de vis neer te leggen op 
de rechter zijflank. Maak nu een duidelijke foto van de linker zijflank 
waarop het schubbenpatroon goed zichtbaar is Noteer de vangplaats 
en tijd en neem contact op met de federatieve karpercommissie via de 
website: www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

Arno Zuijdam
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Verslag karper koppelwedstrijd
In het weekend van 20 en 21 oktober 2018 organiseerde de 
commissie Karpervissen de 24 uur Karper Koppelwedstrijd aan 
de Jagersplas. Na een goede voorbereiding en het uitzetten 
van de stekken kon de wedstrijd beginnen. 

Helaas was het nog geen najaarsweer en windstil aan de plas. De tem-
peratuur was te hoog en de luchtdruk ook. Dat waren in combinatie 
met de steeds veranderende windrichting geen optimale omstandig-
heden om karper te vangen. Maar als je niet vist, vang je zeker niets, 
dus was het grootste deel van de  koppels vrijdagavond na de loting en 
na ontvangst van een kilo boilies (geschonken door sponsor Pioneer 
Baits) al gaan voeren en de tenten op gaan zetten. Zo kon men zater-
dag uitgerust beginnen.

Er waren 10 mooie stekken uitgezet. Vijf stekken waren bereikbaar 
met de auto en 5 koppels moesten met hun boot naar de aangewezen 
stek, omdat deze op een eiland lag.
De sponsors hadden weer mooie prijsjes beschikbaar gesteld en voor 
de beste 3 waren er waardebonnen te winnen.
Om 9.00 uur kon men beginnen met vissen en rond 10.00 uur werd 
al de eerste karper gemeld, een spiegelkarper van maar liefst 36 pond! 
De ervaren karpervisser had zich vergist, hij dacht 40 pond af te lezen 
van de weger maar dit was 40lb en Engelse ponden zijn lichter. Het 
gewicht was 36 pond en 29 gram. Maar dat is en blijft natuurlijk een 
super vis! Helaas voor de vanger liep hij hiermee wel het record van 
de Jagersplas mis, wat hij met een vis van 40 pond wel gebroken zou 
hebben...

Bijtlust
Maar dit beloofde wat, zou de Karper het toch gaan doen? Wij gingen 
er toch in geloven want nog geen uur later ging de pieper weer bij 
dezelfde visser. En jawel weer een zware, maar het werd een drama in 
de vorm van een gebroken hengel en de karper herwon zijn vrijheid. 
Om 11.15 werd er nog een melding gedaan van een schubkarper van 
16 pond. Dat waren dus een paar drukke uurtjes die veel moois leken 

te beloven. Helaas liep het anders, want het was achteraf de laatste 
melding tot zondagochtend toen de wedstrijd bijna voorbij was. Om 
7:15u die zondagmorgen werd er een karper gevangen van 26.5 pond. 
Ook dat was dus weer geen kleintje. Met deze vis was de laatste vangst 
een feit en waren de nummers 1,2 en 3 van de wedstrijd bekend.
Zo was het ondanks de in theorie slechte omstandigheden voor de 
bijtlust van de vis, een mooie wedstrijd met grote vissen. Maar veel 
werd er niet gevangen in totaliteit, wat waarschijnlijk ook te wijten 
was aan het zeer storende fenomeen ‘krabben’. Diverse deelnemers 
hadden er veel last van en als zo’n raar beest op je stek ligt dan zijn de 
vissen meestal wel verdwenen. Los daarvan heb je als zo’n beest op je 
stek ligt de hele nacht korte piepjes en kom je dus niet aan slapen toe. 
Krabben zijn een snel opkomend probleem voor de zoetwatervisser.
Na afloop werden de deelnemers en organisator en wedstrijdleider Bas 
Witte opgewacht in de grote zaal van het HVZ gebouw door commis-
sielid Angelique Geldhof en commissievoorzitter Arno Zuijdam. Hier 
stond de koffie of thee klaar en een ontbijt. Er werd gezellig nagepraat 
en wedstrijdleider Bas Witte reikte de prijzen uit.

De commissie Karpervissen (en wedstrijdleider Bas Witte in het bij-
zonder) willen heel graag hun dank uitspreken aan de sponsors (voor 
het deels gratis beschikbaar stellen van de prijzen) en de medewerking 
van HVZ, fotograaf Anton van Daal en gemeente Zaanstad. 
Wij hopen volgend jaar weer op hen te kunnen rekenen.

Dank van de wedstrijdorganisator aan commissielid Angelique Geld-
hof en commissie voorzitter Arno Zuijdam voor hun bijdragen aan de 
prijsuitreiking (lunch en fotografie).

Bas Witte

Uitslag

1e prijs: Collin Schepers en Roy Bannink: 36 pond / stek 7b
2e prijs: Pascal v/d Putten en Nick Strijland: 26.5 pond / stek 5a
(toevallig was Pascal in de Kkw van april ook al 2e)
3e prijs: Ramon Saft en Erwin Kuiper: 16.5 pond / stek 3b

Grootste karper: Collin Schepers: 36 pond / stek 7b
Pechprijs: Roland Kumuves: Hij zag 2x zijn lijn kapot gevaren wor-
den. Koppels 4 t/m 10 vingen geen vis maar werden door loting in 
de gelegenheid gesteld een prijs uit te zoeken. Dus niemand ging 
met lege handen naar huis.
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HVZ hengelsportbeurs 2019
De HVZ hengelsportbeurs wordt gehouden voor HVZ leden 
en ook voor niet leden. Voor leden om hen de mogelijkheid te 
geven tegen eerlijke prijzen hengelsport materiaal te kopen of 
verkopen. Een hele leuke start zo aan het begin van het nieu-
we hengelseizoen en het wordt nog leuker want de entree is 
gratis!

Voor de HVZ zelf is deze beurs de gelegenheid om onze vereniging en 
al haar commissies onder de aandacht te brengen van alle hengelsport 
liefhebbers in Zaanstad en omstreken. Sportvissen is wat contributie 
betreft een zeer betaalbare sport, een leuke en gezonde hobby en de 
benodigde spullen hiervoor kun je zo duur of goedkoop aanschaffen 
als je zelf wil. Bij onze commissies (allen vrijwilligers) kun je de kennis 
ophalen om je te specialiseren in het vissen op een bepaalde vissoort. 
Al dan niet in wedstrijdverband. Wil je hiervoor gelijk de spullen aan-

schaffen dan kan dit op onze beurs bij de aanwezige winkeliers en bij 
onze ruilbeurs. Vaak voor een gering bedrag. Goed advies hierover is 
altijd dichtbij. Ook kun je zelf op de dagen voor de beurs je overbo-
dige spullen inbrengen voor verkoop op de beursdag. Op donderdag, 
vrijdagavond en op zaterdag morgen voor de beurs zitten een aantal 
vrijwilligers klaar om je spullen in te schrijven (lees hierover bij de 
ruilbeurs of op onze website www.hvznet.nl) om in overleg met jou 
de verkoop prijs te bepalen. De HVZ hengelsportbeurs is ook gewoon 
ook een hele leuke meeting om je club genoten te ontmoeten en om 
op het terras in de hal. Om onder het genot van een kop koffie, thee, 
drankje ervaringen uit te wisselen of een afspraak te maken om samen 
te vissen in 2019. Wie weet, word je zo enthousiast dat je zelf in een 
HVZ commissie vrijwilliger wilt worden. Er zijn diverse plekken vrij 
dus vraag er gerust naar.

Frans Hagens

Hengelspullen over? Breng ze naar de ruilbeurs!
De HVZ houdt op zondag 24 februari 2019 haar jaarlijkse Hen-
gelsportbeurs. Veel bezoekers komen op onze alom bekende 
ruilbeurs af die binnen onze hengelsportbeurs wordt gehou-
den. De grootste van Noord-Holland!
 
Iedereen kan hier zijn of haar overtollige hengelspullen verkopen. Een 
uitstekende manier om met de opbrengst weer nieuw materiaal aan 
te schaffen. Stel je wilt switchen van het witvissen naar het vissen op 
karper of van karper vissen naar het vissen op roofvis dan is hier de 
kans om dit te doen voor weinig geld. Koop en verkoop geschiedt op 
de ruilbeurs uitsluitend voor contant geld. Voor alles wat verkocht 
is, ontvang je aan het einde van onze beurs geld, geen waardebonnen 
dus! Voorwaarde is wel dat de door jou aangeboden spullen compleet, 
in goede staat, werkend en niet ouder dan  circa 15 jaar zijn. Voor oude 
visspullen met verzamelwaarde is er een uitzondering. Hengelspul-
len  zoals hengels, molens, koffers, hoezen, kleding, steunen, pluggen, 
dobbers, leefnetten etc. kunnen worden aangeboden op de innameda-
gen (donderdag en vrijdagavond 21, 22 en zaterdagmorgen 23 februari) 

Je kunt hier dan je spullen inleveren en in overleg met jou wordt de 
verkoopprijs bepaald. Tijdens de hengelsportbeurs kan iedereen de 
spullen bekijken en kopen. Om circa 14.00 uur kunnen de voor jou 
verkochte spullen worden afgerekend. Niet verkochte artikelen moe-
ten aan het einde van de beursdag, op zondag worden opgehaald voor 
14.30 uur in de sporthal. Niet opgehaalde artikelen of opbrengst ver-
valt aan de HVZ. De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar 
neemt geen enkele verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. 
Niet leden betalen voor deze service een vergoeding van 10% over de 
verkoopwaarde aan de HVZ. Uw spullen brengen en aanbieden kan 
op donderdag en vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur of op zater-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voorafgaand aan de beursdag 24 
februari. Dit kan op het HVZ kantoor op sportpark de Kalverhoek. 
(let op de borden) Op de beurs zelf kunnen geen spullen mer worden 
ingeleverd. De HVZ transporteert de spullen naar de ruilbeurs en 
stalt deze uit. 
Voor verdere vragen zie de website www.hvznet.nl/hengelsportbeurs
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De jeugd heeft de toekomst 
Zo beste jeugd leden, we gaan weer beginnen aan het nieuwe 
seizoen van 2019. Maar eerst gaan we natuurlijk het seizoen 
2018 afsluiten. Gelukkig hebben wij in het jeugdbestuur ge-
noeg talent zitten om dit op passende wijze te vieren, met 
mooie prijzen.

En natuurlijk niet te vergeten de Joop Evere prijs! Deze prijs, uitge-
reikt door Joop Gruijs, is bedoeld om de visser te stimuleren om door 
te gaan in het seizoen 2019. De gelukkige winnaar is Pim Zwart. 
Pim, we hopen je weer terug te zien in het komende seizoen!

Prijsuitreiking 
Daarnaast hadden hadden we ook de gewone prijsuitreiking bij de 
jongere vissertjes tot 12 jaar.
De eerste plaats was voor Finlly Geerlings. Deze jonge visser heeft 
het talent om zeer ver te komen in de sportvisserij. Zo was hij o.a. al 
tweede in de Federatie kampioenschap.
Tweede plaats: Lorenzo van Veen. Deze jongen is het vissen met de 
paplepel ingegoten door zijn vader Tjerk van Veen. Ook wel bekend 
bij de HVZ wedstrijdcompetitie. Lorenzo, ga zo door jongen!
Derde plaats was voor Jasper. Hij zit ook altijd trouw aan de water-
kant tijdens de wedstrijden samen met de steun van zijn vader die er 
ook altijd is. Hopelijk kunnen we jouw vangsten komend seizoen wat 
omhoog krikken. 
We gaan je zeker begeleiden! We hopen dat de competitie het komend 
seizoen nog leuker wordt voor alle jonge jeugd.
Ja, zoals jullie kunnen lezen... aan motivatie ligt het niet.

En dan hebben we natuurlijk ook de oudere jeugd nog.
Eerste plaats was voor Marijn During. Ga zo door!
Tweede plaats: Kelly Zwart. Helaas is het net niet gelukt om de al-
lerlaatste jeugdcompetitie te kunnen winnen maar het was wel weer 
spanend tot het eind. Hopelijk maken jullie het in de top competitie 
ook weer spannend. 
Derde plaats: Pim Zwart. Top gedaan!
Kom gezellig naar de beurs op 24 februari waar zoals vanouds weer 
alles is wat een sportvisser nodig heeft. Neem ook je vrienden of vrien-
dinnen mee. Er zijn ook weer mooie prijzen te winnen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Planning 2019
De planning voor 2019 en de datums zijn onderweg. Hou de website 
en Facebook in de gaten. Jullie krijgen natuurlijk ook allemaal weer 
een persoonlijke uitnodiging per mail.
Ook willen wij Jaap de Bouter hartelijk bedanken voor zijn inzet!

Hebben jullie nog een vriendje of vriendinnetje die het ook leuk lijkt 
om te vissen? Iedereen is van harte welkom! Hoe meer mensen aan de 
waterkant hoe leuker de competitie. En natuurlijk ook de koppelwed-
strijden. Mochten jullie vragen hebben, stuur dan even een mailtje 
naar  postbauke@hotmail.com. 
Noteer ook gelijk vast de visclinic van 29 juni in je agenda.  Nadere 
informatie volgt.
Ik zou zeggen tot snel aan de waterkant! 

Het jeugdbestuur

jeugdcommissie
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De magische kracht van brood
Welke hengelhaar is er niet groot mee geworden? Waarschijn-
lijk zal er geen pindakaas op hebben gezeten. In een zakje 
werden een paar sneetjes brood gedaan en de hele zaterdag 
hadden mijn ouders geen kind aan me. 

Was het brood naarmate de dag verstreek wat minder kneedbaar ge-
worden dan werd er gewoon een beetje op gespuugd en werd er plaat-
selijk een deegje van gerold. Brood daar zit wat in. Kennelijk hebben 
ze het bij het rechte eind op de reclame want het vangt al honderden 
jaren als de beste en is na maden het meest gebruikte aas in Neder-
land. Alle niet-roofvissen worden er aan gevangen. Waarom eigenlijk? 
Heeft brood nu zo’n expliciete geur? Of waarschijnlijk een bijzondere 
smaak? Nee in beide gevallen word ik nu niet bepaald wild enthousi-
ast. Toch ben ik het gaan onderzoeken.

Structuur
Als we een stukje schuimrubber in het water leggen met dezelfde 
structuur als brood volgt er geen reactie. De vissen komen wel kijken, 
beroeren het ook maar is dan ook alles mee gezegd. Wanneer we een 
watje in het water hangen met broodextract dan zien we dezelfde re-
actie als hierboven. De vis is niet bereid het op te nemen. Als je een 
schuimrubber stukje in een suikeroplossing hangt – (brood is ook 
flauw zoet) - dan wil de vis het ook niet opnemen. Kortom, de struc-
tuur van het aas, de smaak van het aas en het gevoel in de mond zijn 
uiterst belangrijk. Hangen we namelijk een dotje draadwier in het 
water met de smaak van suiker dan pakken de grotere voorns het wel 
zonder probleem.

Vorm
Heel erg belangrijk is de vorm van het aas. Heel vaak als ik door het 
park bij de jagersplas loop, kijk ik naar de jongetjes die bij het brug-
getje zitten te vissen. Ze krijgen vreselijk veel beet, maar het werkelijke 
rendement is zeer laag. Met een zeer simpele ingreep is dit verholpen 
en gaan de vangsten omhoog. Het haakje moet worden verwisseld 
voor een kleiner type en het ‘balletje’ wordt vervangen door een vlokje 
of een plukje brood. Wanneer je in een opstelling kijkt hoe vissen 
brood opnemen, zie je dat de vis niet bijt in het aas, maar dat het 

als het ware naar binnen wordt gezogen. Wanneer het aas te hard is 
en geen fijn gevoel in de mond geeft dan wordt het aas onmiddellijk 
uitgespuugd. Dat is ook de reden dat je bij die jongetjes zo vaak dat 
dobbertje ziet bewegen. De geur staat de vis wel aan maar de structuur 
dus niet, anders had hij het al veel eerder opgegeten. 
Toch zegt de smaakzin dat het goed eetbaar is en de vis probeert het 
nog een keer. De dobber vliegt steeds heel even onder maar komt met 
dezelfde snelheid weer boven. 
U begrijpt dat we snel de harde ronde vorm moeten laten varen en er 
zachtere alternatieven voor in de plaats moeten nemen. Wij hebben 
ook liever een zacht vloerkadetje dan een keiharde deegbal.

Wie heeft er nog nooit een drijvende korst brood genomen en er de 
karper mee bedrogen? Brood is iets gewoons en toch heeft het iets 
magisch. ‘Geef ons brood en spelen’. Men kan niet leven van brood 
alleen, maar het is wel broodnodig.

Pim Pos
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29-10-2018 “DTS, Kalverhoek”. Aanwezig bestuur: W. De Vries 
(voorzitter), H. op den Akker (penningmeester), J. Hazen (se-
cretaris), W. Spijkerman, K. Mandjes, M. Tijms, R. den Uil, 
D. Prinsze en A. Zuijdam. Totaal aanwezige leden: 65

1. Opening
Wim de Vries opent de vergadering om 20:05 uur en heet een aantal 
mensen in het bijzonder welkom, te weten de ereleden W. Heijnen, 
J. Alrich,  L. Overdijkink, Th. ten Wolde, A. van der Horst, H. Schol-
ten, T. Moed, J. de Jong en J. Gruijs. Daarnaast is ook ere-voorzitter 
W. Metselaar aanwezig. Wim vermeldt dat het clubgebouw van DTS 
rookvrij is geworden en verzoekt iedereen daar rekening mee te hou-
den.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergade-
ring d.d. 29 mei 2018
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Wim bedankt de secretaris 
voor de notulen.

3. Ingekomen stukken
Afberichten van ereleden Alan de Geus en Egbert Jonker. Daarnaast 
afbericht gekregen van Brand Koopman, Frans Hagens, Jaap de Bou-
ter, Piet Viersma en Gilles Lotten.
Ingekomen een brief van de heer de Jager uit Westzaan (88 jaar, 63 jaar 
lid). Hij vist al zijn hele leven in de Westzanerpolder en hij reageert op 
het ledenonderzoek. De vangst van karper en snoekbaars loopt terug. 
Verder stelt hij het (niet) baggeren aan de orde.

4. Mededelingen bestuur
- De ledenadministratie gaat steeds meer digitaal, daarmee hebben we 
aangepaste openingstijden van ons kantoor: dinsdagmiddag van 13.00 
uur tot  16.30 uur en de eerste maandagmiddag van de maand.

- We hebben vier nieuwe controleurs, 
Brand Koopman, Bauke Post, 
de heer Ramsoekh en de heer Richard 
Geerlings. Daarmee hebben we een con-
troleteam van acht personen, die van de 
kant of met de boot de controles verzor-
gen.
 - Vanaf 2019 is er, voor de HVZ leden, 
een splitsing in een aparte nachtvisver-
gunning voor 10,00 euro en het vissen 
met de derde hengel voor 15,00 euro.

- onze penningmeester geeft bij de behan-
deling van de financiën altijd aan dat wij 
de kosten laag kunnen houden door de 
belangeloze inzet van onze vrijwilligers. 
Net als bij de bedrijven waar de medewer-
kers, zeker in deze tijd, het kapitaal vormen, geldt dit ook voor de 
HVZ. Als bestuur hebben wij gemeend de belangeloze inzet van de 
verschillende commissieleden te honoreren en zullen hen vrijstellen 
van contributie, mits men minimaal één jaar of natuurlijk langer ac-
tief zijn geweest. 

- Er zijn veel geslaagde activiteiten geweest en al weer ingepland, voor-
namelijk ook workshops. Een geslaagde karperworkshop hebben we 
reeds gehad, maar de zoutafdeling, het zoet, de baars staan al in de 
startblokken. Er komt weer een jeugdclinic in het Zaanse water en 
we zijn benieuwd hoe de roofvis ons gaat binden. De vliegvis afdeling 
doet dit al.

- De voorbereidingen zijn gestart voor onze jaarlijkse hengelsportbeurs, 
deze wordt gehouden op zondag 24 februari

- Het ledenaantal is iets gegroeid, maar dat kan ook niet anders met 
zo’n mooie zomer.

- Sportpark Kalverhoek, er komt een nieuwe trainingshal voor AZ. Als 
bestuur zijn we in gesprek met de stichting en de gemeente om de 
aangrenzende waterpartij te benutten als visvijver voor met name de 
jeugd, maar ook voor de senioren
Water en visstandbeheer
- Noordsterpark en Vijfhoekpark
- Uitzet van spiegelkarpers in samenspraak met de federatie in de 
Zaan, de beoogde datum valt gelijk met de landelijke intocht van Sin-
terklaas.

- Met name Piet Rol is erg druk met afstemming HHNK, de NHBB, 
de gemeente Zaanstad en Wormerland en de federatie over de diverse 
huurovereenkomsten

- Als HVZ geven wij advies bij het maaibeleid en waterbeheer van 
HHNK en de gemeente Zaanstad, om zo de belangen voor de henge-
laars en dus onze leden te borgen of te beschermen. Er is een nieuw 
Groen en Waterplan van de gemeente Zaanstad en er is een nieuwe 
kaderrichtlijn maaien van het HHNK. Het valt niet mee om als hen-
gelsport gehoord te worden

- Er was weer vissterfte in Saendelft en de Westerkoog, waarschijnlijk 
een gevolg van de inzet van maaiboten. Helaas moeten wij ieder jaar 
het HHNK hierop wijzen.

- De HVZ vrijwilligers Frans Hoogland en John Meijer, zijn actief bij 
het overzetten van paling over de dijk

- Wim benoemt dat Henk Scholten de vertrouwenspersoon wordt. 

5. HVZetter van 2018
Jaap de Bouter is begin dit jaar gestopt als voorzitter van de jeugdcom-
missie. Hij stopt nu ook met zijn werkzaamheden bij de jeugd maar 

blijft wel beschikbaar voor de vislessen bij 
scholen of het vissen met bejaarden. He-
laas is hij niet aanwezig om een kleine at-
tentie in ontvangst te nemen.
Onze HVZetter van het jaar 2018 is Theo 
van Laar. Hij is al vanaf 2003 actief als 
penningmeester van de vliegviscommissie. 
Hij wilde eerst geen instructeur voor het 
vliegbinden zijn, maar inmiddels is hij dat 
voor zowel beginners als gevorderden. Dit 
gaat tegenwoordig via de camera en de 
beelden worden rechtstreeks op een groot 
tv scherm vertoond. Verder verzorgt Theo 
jaarlijks de dranghekken voor de ruilbeurs 
van onze hengelsportbeurs.

6. Rondvraag en sluiting officieel gedeelte
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
Na de pauze volgt een boeiende lezing van ecoloog Albert Vliegent-
hart van de Vlinderstichting over o.a. libellen als indicator voor de 
waterkwaliteit, in relatie tot de oever-/waterplantenvegetatie en de 
visstand.
Na de verloting van de gerookte vis en de hengelsportartikelen voor 
de verkochte loten sluit de voorzitter om 21:58 uur de geslaagde bij-
eenkomst.

Jorrit Hazen

notulen najaarsbijeenkomst 
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in IJmuiden
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KROMHOUTSTRAAT 56
1976 BM IJMUIDEN

ACHTER IN HET PAND VAN
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MA - VRIJ 8:00 - 18:00
ZA - ZO   8:00 - 17:00

MA - VRIJ 10:00 - 18:00
ZA - ZO   10:00 - 17:00

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK

nieuws februari - maart 2019    15kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

Ravondag 2018
Zaterdag 10 november 2018 was ik namens HVZ aanwezig op de jaar-
lijkse Ravondag in Nijmegen. De Ravondag is een dag waarbij tien-
tallen vakkundige sprekers uit de Nederlandse wereld van reptielen, 
amfibieën en vis onderzoek lezingen geven aan het grote aantal vrij-
willigers wat voor RAVON overal in het land veldwerk doet. Hierbij 
worden ook ieder jaar organisaties die zich op één of andere wijze ooit 
met Ravon verbonden hebben uitgenodigd. Dit gaat van leden en do-
nateurs tot professionele relaties waaronder ook sprekers worden gese-
lecteerd. Er wordt elk jaar een grote zaal van de Nijmeegse Radboud 
Universiteit gebruikt en dit jaar waren het vanwege een jubileum van 
diverse Ravon afdelingen zelfs twee grote zalen. Op één dag werden 
er zo’n 30 lezingen gegeven. Een verslag van een aantal onderwerpen.

Dodelijk virus
Onder een aantal kikker en salamandersoorten is in 2018 een agressief 
en dodelijk virus uitgebroken. Dit speelt tot nu toe alleen in Zuid Ne-
derland en Ravon onderzoekers zijn hard bezig grip op de kwestie te 
krijgen.Uit Groot-Brittannië  kwam het nieuws dat een bekende En-
gelse krant foto’s publiceerde van ernstig zieke mensen welke slachtof-
fer zouden zijn geworden van giftige Adder beten. De Adder, welke 
ook in Nederland leeft, is geen giftige slang. Dus dit is fake nieuws, 
maar de Adder stichting in Groot-Brittanië kreeg er veel vragen over 
van verontruste mensen.
In de regio Groningen Drenthe is een groot project opgestart waarbij 
o.a. het regionale Waterschap, de hengelsportfederatie, hengelsport-
verenigingen en commerciële partijen samenwerken. O.a. op het 

riviertje de Hunze is men bezig op grote schaal vis passages aan te 
leggen en passerende soorten te monitoren. Het gaat in totaal om 110 
objecten welke worden aangepast om een vrije doorgang voor de vis 
van en naar de Waddenzee te garanderen. Het waterschap Groningen 
Drenthe is verantwoordelijk voor +- 1000 waterbouw werken. Eén van 
de grootste ingrepen vind plaats bij het zeegat aan de Eems-Dollard 
bij Delfzijl. Bij een project met gezenderde schieraal met als doel de 
palingstand te helpen en onderzoeken is gebleken dat in deze noord-
oostelijke regio uit gezette palingen na korte tijd werden terug gemeld 
vanuit het Belgische gedeelte van de Westerschelde. Tot nu toe werd 
aangenomen dat noordelijk vertrokken geslachtsrijpe aal / paling (hoe 
je ze noemen wilt) om Groot-Britannië en Ierland hen zwom op hun 
weg naar de paaizee in het zuidwesten, maar deze blijken dus direct 
zuidelijk te zwemmen en door het Kanaal tussen Groot-Britannië en 
Frankrijk te zwemmen. Dit is een veel kortere route wat de kans op 
nakomelingen natuurlijk ook groter maakt.

Piekjaar
Uit meerjarige Ravon administraties is gebleken dat het beste jaar voor 
reptielen 2014 was. Sindsdien is er terugloop van de soorten. Vooral de 
Ringslang, enkele salamandersoorten en vissoorten staan onder druk. 
Er is een dodelijke ziekte in een deel van zuid Nederland uitgebroken 
en in natuurstreek de Kampina is deze zomer grote vissterfte geweest 
door aanhoudende warmte droogte, waardoor beken (deels en geheel) 
verdampten. 

Arno Zuijdam
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ZOUTWATER

koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek

16

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


