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agenda
Zomeravondcompetitie
Start 7 mei Knollendammervaart

Commissie zout
26 mei Pier Kant Wijk aan Zee, Noordpier
Zie voor alle wedstrijden de website

HVZ algemeen
Algemene ledenvergadering, 28 mei 2019

Senioren 55 plus
Zie website voor volledige overzicht

Klaverjassen
Zie p. 8 voor het overzicht

Jeugdcommissie
29 juni 2019 jeugdvisdag
6 juli Koppelwedstrijd 2 ouder/jeugd in de 
Zuidervaart
14 t/m 17 juli jeugd zomerkamp
 
Zie voor alle data en activiteiten
www.hvznet.nl of kijk op
facebook.com/hvznet.nl

Voorwoord
Dit HVZ nieuws verschijnt eind mei bij 
de leden rondom het tijdstip dat we 
weer een Algemene Ledenvergadering 
hebben. 

Ook nu hebben we weer de nodige muta-
ties binnen het bestuur en de commissies. 
Fijn dat we toch elke keer weer een beroep 
op nieuwe vrijwilligers kunnen doen en zo 
de continuïteit in de organisatie van onze 
activiteiten kunnen borgen. In het volgende  
HVZ nieuws komen we er in het verslag van 
de ALV op terug.

Vissterfte
In het voorwoord van de twee eerste num-
mers van dit jaar meldde ik nog dat door een 
zachte winter er geen vissterfte was. Helaas 
hebben wij in april moeten vaststellen dat 
het water in Zaandam Zuid donker gekleurd 
was en er op verschillende plekken dode vis 
is aangetroffen. Zowel het HHNK en de ge-
meente hebben gezamenlijk gezocht naar de 
oorzaken en in dit voorwoord moet ik het 
antwoord schuldig blijven. Vanzelfsprekend 
zullen wij de ontwikkelingen volgen.

Workshops
Inmiddels hebben we zeer geslaagde work-
shops van de jeugdafdeling, de zoetwater-
wedstrijdcommissie en de baarscommissie 
gehouden. Goed om nieuwe gezichten te 
zien.
Verder was er een streetfishwedstrijd. 
Jammer genoeg werd er weinig vis gevangen. 
Op 29 juni is de visclinic voor de jeugd in de 
Voorzaan.

Op 9 juli gaan we weer vissen met bewoners 
van Pennemes.
Kortom naast de reguliere activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld wedstrijden, zijn er volop bezig-
heden voor en door HVZ-leden!

Wim de Vries

Wim de Vries 40 jaar actief in HVZ 
bestuur!

Op 26 april 2019 is Wim de Vries in het 
zonnetje gezet. Hij is dit jaar namelijk 40 
jaar actief in het bestuur van onze ver-
eniging en daar werd feestelijk bij stil 
gestaan.

Wat Wim niet wist, was dat de burgermees-
ter van Wormerland, Peter Tange, namens de 
koning een lintje kwam uitreiken. Dit was 
een grote verrassing voor Wim hoewel hij 
wel iets aan zijn water voelde. In zijn dank- 
woord benadrukte Wim dat het krijgen van 

een lintje bijzonder is en dat hij erdoor ver-
eerd is. Volgens de decorandus is het wel een 
gedeelde ervaring omdat iedereen meewerkt 
en als het niet leuk is je het ook geen 40 jaar 
volhoudt.
Sprekend vanuit het bestuur en als vertegen-
woordigers van de HVZ willen wij Wim be-
danken voor zijn jarenlange inzet en toewij-
ding. Je hebt het verdiend.

Jorrit Hazen
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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

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

van de redactie

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.

Controlecommissie
Op zondag 14 april is weer een groepscontrole uitgevoerd 
door 5 controleurs van de HVZ en 2 Boa’s van sportvisserij Mid-
west Nederland. Gezien de lage temperatuur en de gesloten 
tijd voor roofvis waren de verwachtingen niet al te hoog. 

De controles zijn in twee groepen uitgevoerd, namelijk regio Zaan-
streek Noord/Oost en regio  Zuid/West. Er zijn 29 vissers aan de wa-
terkant aangetroffen. Allen hadden de vispas keurig in orde. 
Wel werd een wedstrijdgroep aangetroffen die niet in bezit was van 
een wedstrijdvergunning. Door deze groep is verzocht alsnog een 
wedstrijdvergunning te verlenen na betaling van de kosten. 
Het controleteam heeft hierin toegestemd maar met waarschuwing 
dat dit eenmalig is.
Volgende keer zal gesommeerd worden in te pakken of worden de 
vispassen ingenomen.
Gelukkig kon het controleteam van Zuid/West nog assistentie ver-

lenen bij de landing van een mooie schubkarper die net tijdens de 
controle bij een penvisser aanbeet.

Henk op den Akker 

Gefeliciteerd Wim!
Via deze weg wil ik voorzitter Wim de Vries van harte feliciteren met 
zijn 40-jarig jubileum bij de HVZ! Wat geweldig dat mensen zich al 
zo lang inzetten voor hun club. Ik hoop dat het voor iedereen een 
inspiratie mag zijn! Niet alleen voor de HVZ maar ook natuurlijk 

voor andere clubs. Betrokken en gedreven mensen zijn de drijfveer 
van onze samenleving. Ik wens je nog vele jaren plezier toe bij de 
HVZ Wim!

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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Zeeviscompetitie wedstrijden en recreatief zeevissen
We nodigen de zeevissers en geïnteresseerde vissers uit voor 
het vervolg van de zeevis competitie. De vierde wedstrijd is op 
de Noordpier op zondag 26 mei 2019.  

Na de zomer staat de vijfde wedstrijd gepland op zondag 22 september 
2019 met de Boot van uit Scheveningen.

Recreatief zeevissen
Recreatief mee vissen kan ook als je liever niet mee wil doen aan de 

wedstrijd maar wel eens wil zeevissen. Als HVZ-lid ben je van harte 
welkom om eens mee te gaan.  

Aanmelden voor het zeevissen
Geef je op bij een van de commissieleden (of stuur een mail naar 
zeevissen@hvznet.nl). Kijk voor informatie over het vissen en waar je 
je je kunt opgeven op de HVZ-website (www.hvznet.nl) onder 
‘Speciaal voor leden’ ->Zeevissen.

De Zeeviscommissie

commissie zout

Over vislijn (deel 1)

De mythe rond fluorcarbon
Minder zichtbaar, sterker dan gewoon monofyl, hoe zit het 
met de slijtvastbaarheid, wateropname......allemaal vragen 
over deze magische lijn. Hopelijk is dit artikeltje een klein 
beetje verhelderend.

Als het om innovaties gaat dan ben ik heel erg sceptisch. Je moet er of 
meer plezier aan beleven of het moet meer vis opleveren anders hoeft 
het persoonlijk voor mij niet. Met mij zijn er zo duizenden. Al de 
nieuwe dingen op de markt zijn misschien wel leuk maar zijn ze ook 
expliciet beter te noemen. Veel nieuwe dingen zijn aantoonbaar beter 
doordat ze van beter materaal zijn gemaakt, of dat ze ergonomisch 
beter in de hand liggen of ga zo maar door. 

Als je heel diep gaat graven in de materie kom je uiteindelijk uit in 
Japan. Hier heeft het bedrijf KUREHA CHEMICAL INDUSTRY 
een dertigtal jaren geleden een lijn ontwikkeld die zoveel voordelen 
had in tegenstelling tot ons gewone monofyl dat we er eigenlijk niet 
meer omheen konden. Later hebben meerdere firma’s het ook opge-
nomen in hun assortiment maar tot op heden zijn er maar een paar 
producenten waaronder de grootste en verste op dit gebied en dat is 
nog steeds KUREHA in Japan.

Over vislijn:
Via de dealer van Kureha in Europa (Martin Bushell) kon ik eindelijk 
mijn vragen stellen en hij is dan ook degene geweest die ervoor ge-
zorgd heeft dat ik absoluut overtuigd ben. Niet alleen in theorie ben 
ik overtuigd maar na een tiental sessies waarbij ik echt ben gaan testen 
met verschillende personen kwamen we tot de conclusie dat het bij 
vrijwel alle sportvisactiviteiten beter is dan het alom bekende nylon. 
Fluorocarbon wordt vervaardigd met de ‘High Polymer Technolgy’. 

Fluoro Carbon is slechts een verzamelnaam en van dit polymeer wor-
den heel veel producten gemaakt. Van industriële slangen en buizen 
tot wc-brillen en ook in de ondergrondse buizen technology voor riool 
en gas doeleinden zien we dit materaal terug. 

Perfecte eigenschappen
Kureha is de enige fabrikant ter wereld die 100% fluoro carbon lij-
nen maakt met ook nog eens perfecte eigenschappen. Er zijn op dit 
moment geen enkele nadelen te bedenken voor deze lijn. Het enige 
denkbare is de prijs. Het is geen goedkoop lijntje dat je in meerdere 
spoeltjes tegelijk koopt. Het fabricage proces is erg moeilijk en abso-
luut niet te vergelijken met gewoon monofyl. Bij gewoon monofyl 
wordt de lijn als het ware door een bepaalde mal met een bepaalde 
diameter getrokken, maar bij dit proces moet eerst de juiste samen-
stelling worden gemaakt en daarna moet het in twee laagjes worden 
geperst tot 1 laag. Ook het 100% fluorocarbon (High Polymeer) is op 
dit moment nog heel kostbaar. 

Wateropname
Gewoon monofyl neemt heel veel water op. Na verloop van tijd komt 
er dus een evenredig gewicht bij en wordt de lijn dus zwaarder en 
reageert minder snel. Fluor Carbon neemt absoluut geen water op 
door de zeer dichte materiaalsubstantie. Vooral op lange afstand moet 
de vis eerst het gewicht van lijn met water erin wegtrekken om de re-
gistratie te geven. Nieuwe monofyl lijnen zijn nog redelijk dicht maar 
op den duur worden ze steeds meer vochtabsorberend omdat de be-
schermende coating slijt. 
(Einde deel 1. Vervolg van dit artikel in volgende editie HVZ nieuws.)

Pim Pos
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Vissen, eten, keten
HVZ jeugd zomerkamp 2019 
Deze zomer wordt er weer een heel leuk vierdaags zomerkamp 
gehouden voor de jeugdige HVZ vissertjes.
Het super leuke vierdaagse zomerkamp wordt gehouden 
op en rondom een mooi eiland in het visrijke gebied van de 
Nieuwkoopse plassen. 

Wij gaan daar met elkaar vissen, kamperen, varen en lol maken. 
Alle vier de dagen is er begeleiding van gecertificeerde Vismeesters & 
Viscoaches aanwezig. Het zomerkamp is dit jaar gepland van zondag 
14 juli tot woensdag 17 juli. 

Viswedstrijdjes
We vissen telkens met z’n tweeën vanuit bootjes. Alle dagen lekker vis-

sen, lachen, varen en keten! Elke dag dat we op het eiland zijn, worden 
er drie viswedstrijdjes gehouden. Wie gaat er met wie samen in het 
bootje? Er wordt elke keer geloot dus dit blijft spannend. 

De vangstresultaten tellen per bootje, hiermee kun je de leukste prij-
zen winnen!

Barbecue
Als het een dagje te warm is om te vissen, dan gaan we zwemmen in 
het nabijgelegen buitenbad. 
We slapen met z’n allen in een hele grote tent, verder is er ook nog een 
keukentent en een eettent op het eiland. 
Behalve je boterhammen voor zondagavond hoef je verder geen etens-
waren mee te nemen. Overal wordt voor gezorgd, tot en met een heer-
lijke barbecue op de dinsdagavond.
Maden en voer neemt de jeugdleiding mee. Geld hoef je niet mee te 
nemen want er is op het eiland verder niks te koop. 
Dit hoeft ook niet want we gaan gewoon lekker vissen, eten, keten, 
varen, zwemmen en lachen! 
 
Geef je snel op!
Lijkt het jou ook leuk en gezellig? En houd je van wedstrijdvissen?
Mis het niet en geef je vóór 1 juni op voor dit leuke zomeravontuur 
want VOL is VOL!  
De kosten voor dit complete en coole zomerkamp bedragen € 75,- p.p.  
Inschrijven: Schrijf je online in of neem contact op met het HVZ 
(jeugd)bestuur. 
Let op: de inschrijving is pas geldig nadat de betaling is ontvangen. 
Het rekeningnummer ontvang je per e-mail na je inschrijving. 
 
Meer informatie?
Nieuwsgierig geworden naar het HVZ zomerkamp en wil je meer in-
formatie? Stuur dan gerust een e-mailbericht naar jeugd@hvznet.nl.

Mis het niet!

Jeugd workshops 5 & 6 april 
5 april jl. was het moment daar, het begin van de leuke en leerzame 
jeugdworkshops. In de vooravond verzamelden enthousiaste jeugd-
vissertjes zich in het HVZ Kantoor om daar een heuse visles bij te wo-
nen.

De visles werd op deze avond gegeven door Joey van Heiningen, Vis-
meester bij Sportvisserij Nederland.
Hij had al snel de aandacht van de kids (en ouders) door zijn duidelijke 
uitleg over vissen en de onderwaterwereld.
Op een groot scherm werden beelden getoond als aanvulling op de 
uitleg. De kinderen deden leuk en actief mee.
Ze hebben daarbij o.a. geleerd hoe je het beste een vis kan onthaken. 

Ook hebben ze een eigen vistuigje gemaakt.
De volgende ochtend werd er weer verzameld in het HVZ kantoor,. 
Hier kregen zij een korte praktijkles over het aanmaken van lokvoer.
Voorzien van een HVZ hengel en eigen vistuigje, gingen zij het ge-
leerde in de praktijk brengen aan de waterkant langs de Zuiderweg. 
Verdeeld in tweetallen werd er vervolgens enthousiast gevist vanaf 
de daar aanwezige steigers. Er werd vis gevangen al bleven grote aan-
tallen uit, het enthousiasme was er zeker niet minder om.
Wij kijken terug op 2 leuke dagen en vinden het zeker voor 
herhaling(en) vatbaar.

Nogmaals onze dank aan Vismeester Joey, de kinderen en ouders!
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Hengelsportvereniging Zaanstreek jeugdafdeling 
Leuke & actieve afdeling
Wij streven ernaar om elk jaar een zo gevarieerd mogelijk pro-
gramma met leuke en leerzame hengelsportactiviteiten voor 
de jeugd aan te bieden. Ons motto is: HOE MEER JEUGD, HOE 
MEER VREUGD. U kunt uw kind(eren) altijd bij ons aanmelden 
zodat ze lekker mee kunnen vissen.  Neem gerust contact met 
ons op, wij helpen u graag verder!  

Zomeravond competitie 
Tien leuke en spannende viswedstrijden waarin de jeugd vist aan de 
mooie Zaanse viswateren. Deze zomeravond wedstrijden vis je met de 
hulp van een gecertificeerde Vismeester & Viscoach. 
Na afloop van elke wedstrijd worden er leuke hengelsportprijzen ver-
deeld onder de deelnemers! Op deze manier kun je zelf een eigen vis-
uitrusting bij elkaar vissen! Mis het niet!
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met het HVZ (jeugd)be-
stuur, zij helpen je graag verder! Leeftijd: vanaf 8 jaar t/m 23 jaar

Jeugd Zomerkamp 
Een compleet verzorgde vierdaagse visvakantie onder begeleiding van 
gecertificeerde Vismeesters & ervaren Viscoaches.
Tijdens deze dagen draait het allemaal om vissen, lol maken, vissen, 
varen, plezier hebben in vissen & vissen. Wij gaan hiervoor naar een 
groot eiland in het mooie en visrijke gebied van de Nieuwkoopse plas-
sen. Elke dag zijn er drie leuke viswedstrijdjes en leer je nog beter hoe 
je zelf het beste kunt vissen. Aan het eind van het gezellige vierdaagse 
zomerkamp sluiten we altijd af met een overheerlijke barbecue.  
Tijdig aanmelden van uw kind/kinderen is gewenst i.v.m. een goede 
planning van het Zomerkamp.
Kosten voor het compleet verzorgde zomerkamp zijn 75,- euro p.p.
Nieuwsgierig geworden en u wilt meer info over het HVZ zomer-
kamp? Neem contact op met het HVZ (jeugd)bestuur, zij helpen u 
graag verder! 

Koppelwedstrijden 
Twee superleuke en altijd spannende wedstrijden, hierbij vis je als 
jeugdlid samen met een volwassene. Je gaat tijdens deze koppelwed-
strijden de strijd aan met de andere vissende jeugd/ouder koppels. 
Dit is DE kans om samen met je Vader/Moeder/Oma/Opa of een 
andere familielid een hele mooie medaille in de wacht te slepen! 
Nieuwsgierig geworden en je wilt je bij ons aanmelden? Neem contact 
op met het HVZ (jeugd)bestuur, zij helpen je graag verder!

Workshop 
Altijd leuk en leerzaam, hier steken de jeugdige vissertjes echt wat van 
op!  Tijdens een workshop leer je belangrijke tips & tricks om goed te 
kunnen vissen. Je gaat van alles leren om te vissen met de hulp van een 
Vismeester en ervaren Viscoach.
Zo leer je om goed je hengel op te tuigen en af te tuigen en je eigen 
vistuigje maken.
Ook leer je zelf lokvoer maken, het uitloden van je vistuig en nog veel 
meer handige dingen die je goed kan gebruiken tijdens het vissen. 
Deze workshops zorgen ervoor dat het niet alleen vissen wordt, maar 
ook echt...VANGEN!
Nieuwsgierig geworden en je wil meer informatie?
Neem contact op met het HVZ (jeugd)bestuur en meld je aan.

JeugdVISdag 
De JeugdVISdag wordt op 29 juni 2019 gegeven in Zaandam. 
Deze leuke & leerzame dag wordt georganiseerd door Sportvisserij 
Nederland in samenwerking met Hengelsportvereniging Zaanstreek 
en diverse andere Hengelsportverenigingen. 
Het is een compleet verzorgde dag waarbij je zo kan aanschuiven zon-
der dat je zelf iets mee hoeven te nemen. 
Je kan op deze dag vissen met de hulp & uitleg van zeer ervaren vissers! 
Er komen hier meerdere onderdelen van de hengelsport aan bod, bij-
voorbeeld vaste stok vissen, streetfishing, roofvissen vanuit een boot, 
etc. Deze dagen worden altijd landelijk aangekondigd door Sportvis-
serij Nederland. Let goed op de aankondigingen en mis het niet!
Locatie: Evenemententerrein aan de Zaan t.h.v. de Notenlaan, Vis-
sershop naast de Den Uylbrug te Zaandam. Nieuwsgierig geworden 
en je wil meer informatie? Neem contact op met het HVZ (jeugd)
bestuur, zij helpen je hier graag mee verder!

Visles 
Wij geven ook Visles onder leiding van een gecertificeerde Vismeester 
& Viscoach, zo kunnen bijvoorbeeld scholen een beroep op ons doen 
voor leuke en leerzame vis-uurtjes in de klas en aan de waterkant. 
Dit is altijd in samenwerking met Sportvisserij Nederland.
Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met het HVZ 
(jeugd)bestuur, zij helpen je graag verder!
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We gaan weer vissen!
Zo eindelijk is het zover; we gaan weer vissen met de 55 plus-
sers. Alle hengels zijn gecontroleerd en het elastiek vervangen 
en nieuwe tuigjes gemaakt.

Vrijdag 12 april hebben we met 18 man getracht om een visje te ver-
schalken in de Zuidervaart. Nou, we hebben het geweten.
Na de loting had iedereen zijn stekje klaargemaakt en hoopte op een 
goede vangst.

Dat viel voor velen tegen want wat bleek? Velen van ons hebben de 
gehele ochtend en een deel van de middag alleen naar hun dobber 
gekeken zonder dat ze maar beweging zagen.
Zeven personen hebben zelfs geen stootje gezien.
Op zaterdag kreeg ik een telefoontje dat het water waar deze 7 perso-
nen zaten hoogwaarschijnlijk besmet water was.
Wat bleek? In de vijver van het vijfhoekpark had de brandweer die 
week veel dode vis verwijderd dus misschien had dat laatste gedeelte 
van de Zuidervaart daar nog last van.
De HVZ heeft ‘s zaterdags meteen monsters van het water genomen. 
We horen het nog wel.
Op vrijdag 19 april hebben we gevist in de Markervaart. Onze nieuwe 
deelnemers heten we van harte welkom.
We zijn blij dat we nu al 20 deelnemers hebben. Zelfs uit Almere.
 

Herman Veenstra

commissie 55 plus

Van de klaverjascommissie
Na een laatste klaverjasavond op vrijdag 3 mei 2019 is de klaverjas 
in een zomerpauze gegaan. Het was weer een goed en gezellig sei-
zoen met gemiddeld 5 of 6 tafels. 

Op de Paasklaverjas kwam een heerlijke schaal haring langs en ge-
vulde eieren. Deze laatste met vakmanschap bereid door Anton van 
Daal. Op alle avonden was onze trouwe kantinebeheerder Maarten 
Ouwendijk weer aanwezig. Hij zet in de middag al de tafels weer 
in stelling en de koffie staat klaar bij binnenkomst van de eerste 
kaarters. Bedankt Maarten!

Dan, na ruim 20 jaar, heeft onze teamleidster Trudy van Daal beslo-
ten de organisatie over te geven aan een ander. Wij zijn haar na-
tuurlijk zeer dankbaar voor alle inzet en het organiseren van zoveel 
avonden gezelligheid. Gelukkig is mevrouw Coby de Jong bereid 
gevonden het stokje over te nemen met ingang van bet volgende 
seizoen dat in het najaar begint op 20 september 2019. 

Verder zijn de data als volgt:
2019
september  20
oktober       4 en 18
november   1, 15 en 29
december   13 en 27

Henk op den Akker



Vraag ik: “Wat heb jij nou
aan je vinger?”

Zegt ze: “Dat zie je toch,
een spiering ....!”
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Geslaagde workshop wedstrijdvissen
Op 8 april heeft de Commissie Wedstrijden een workshop wed-
strijdvissen georganiseerd in het HVZ clubgebouw. Voor deze 
workshop hebben we vismeester en kampioen van HSV Ken-
nemerland Nico. S. bereid gevonden wat van zijn uitgebreide 
wedstrijd techniek en kennis met ons te delen. 

De workshop begon om 20.00 uur en is met 15 deelnemers prima 
bezocht.  Nico had diverse presentaties voorbereid en afhankelijk van 
de voorkeur van de deelnemers is er gekozen voor vaste stok en feeder 
technieken. 

Nico heeft uitgebreid stilgestaan bij dobbertypes, loodzettingen, hoe 
te peilen, lijndikte, haakmaten en elastiekdikte. Dit werd aangevuld 
met de borden met diverse onderlijnen welke door Cor Martens ver-
vaardigd zijn.  Al met al zijn er veel nuttige tips en trucs voorbij geko-
men, zelfs voor de wedstrijdvissers met ervaring! Nico, hartelijk dank 
voor jouw inzet en enthousiasme. Dit smaakte zeker naar meer! 
Volgende workshop wordt meer praktijk, dus zelf doen! Denk hierbij 
aan tuigen maken, elastiek in hengels zetten etcetera. 

Hou hiervoor de Facebook pagina en de website van de HVZ in de 
gaten. 
Hopelijk komt de presentatie over lokvoer ook nog aan bod :)

Martijn Tijms
Commissie Wedstrijden

wedstrijden zoet

Beste vissers,
Onlangs kreeg ik onderstaande foto binnen van een vismaatje. 
Tijdens het vissen heeft hij wat afval verzameld langs de waterkant.
Helaas is dit de realiteit, maar evengoed een kleine moeite om het 
mee te nemen en thuis weg te gooien. Neemt u ook een vuilniszak 
mee? 

Groet Jorrit Hazen
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Een vluchtende visser
Het is alweer een tijdje geleden dat de man met z’n ziel onder 
de ene, en de visspullen onder de andere arm toch maar weer 
eens op pad ging. Maar echt zin om te vissen had hij eigenlijk 
helemaal niet. Het zat de laatste tijd nou niet bepaald mee, het 
zat echt gewoon zwaar tegen! 

En dat de visser na een korte fietstocht toch in z’n boot sprong, en 
voor een dag of twee afscheid nam van de grote boze wereld, had dan 
ook eigenlijk helemaal niets met vissen te maken. Een vluchtpoging 
was het, proberen te ontsnappen uit de realiteit. Hij wilde er gewoon 
eventjes niet meer zijn. Eventjes uit zicht, eventjes geen gedoe...
Zijn hengelgerei was alleen maar meegenomen ter camouflage. Met 
hengels aan de waterkant val je nu eenmaal minder op dan zonder 
hengels aan de waterkant. Toch? En om het allemaal net echt te laten 
lijken, werd in zijn favoriete polder zelfs ingegooid, jawel, compleet 
met aas.
En toen de glashengels eindelijk op de steunen lagen, en de beetver-
klikkers waren ingeschakeld, begon het onvermijdelijke piekeren.

Trubbels
Problemen met werk, en toen dat langer duurde dan gevreesd, ont-
stonden ook op andere fronten nog eens de nodige trubbels. Hij was 
het zo verschrikkelijk zat...! In het begin van deze eindeloos lijkende, 
ellendige periode kon hij zich nog wel eens lekker ontspannen aan de 
waterkant. Maar toen hij voor de zoveelste keer te laat op z’n eigen, 
met bloed, zweet en tranen aangelegde voerstek aankwam, en een paar 
dagen later tijdens een ‘nachtvisserijtje’ drie op- en aangeschoten gas-
ten met de punt van z’n mes van zich af moest houden, knakte er iets 
in hem. Het leek wel of deze moderne maatschappij er alles aan deed 
om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. 
En even lekker ouwehoeren met collega karpervissers kon ‘m ook al 
niet meer opbeuren, terwijl ze hem, in tegenstelling tot de voorgaande 
jaren, er ook nog eens ‘uit visten.’ Kortom, alle plezante dingen in het 
leven leken verleden tijd.

Pondenrace
Daarom had hij besloten om er voorlopig maar alleen op uit te trek-
ken als de muren weer eens op hem afkwamen. Dan werd er in ieder 
geval niet meer van hem verwacht dat hij ‘s nachts z’n warme slaapzak 
uitkwam om te assisteren bij de vangst van de zoveelste knol. Dan 
kon ie fijn blijven doemdenken zonder gestoord te worden door het 
gekakel van een goedbedoelende vismaat. Ach, en eigenlijk was die 
hele hedendaags karpervisserij ook al niets anders dan een niets en 
niemand ontziende pondenrace, waarbij alleen nog maar in termen 
van groot, groter, grootst met elkaar gecommuniceerd werd.
De man werd er niet goed van. Was het nog maar als vroeger, somber-
de hij verder, toen was je zielsgelukkig als je op een van de spaarzame 
vrije dagen twee of drie kleine vissen ving, en je dus naar huis kon 
omdat de ‘buit’ binnen was. Er is veel veranderd sinds hij zijn eerste 
karper ving.

Kat in het bakkie
Opeens werd z’n aandacht getrokken door een minuscuul tikje op de 
top van z’n rechter hengel. Met een overdosis concentratie nam hij 
plaats achter die ene hengel, terwijl de adrenaline door z’n lichaam 
spoot. Was het een lijnzwemmer of.....? In ieder geval zwom er vis 
op de stek, en misschien wel karper. Opeens werd de stok met brute 
kracht van de bankstick gesleurd. Hij kon hem nog maar net op tijd 
vastgrijpen.

En terstond werd alle bovenstaande ellende geacht niet gedacht te zijn. 
Het piekeren maakte plaats voor een opgewekte spanning. Er volgde 
een woeste dril, waarbij het nauwelijks af te stoppen beest zich als een 
torpedo in een rietkraag boorde. De zaak zat muurvast.  Aan de oevers 
van het IJsselmeer had hij in een soortgelijke situatie eens tegen een 
vismaat geroepen: “Wat er recht ingaat, komt er ook recht weer uit.” 
En met die ervaring in het achterhoofd werd het ook nu weer buigen 
of barsten. Molenslip dicht en het 2-ponds glas krom, echt krom!  
Een glashengel kan op zo’n moment meer hebben dan de geestesge-
steldheid van een visser. Want het lukte weer! Met horten en stoten 
kwam de karper uit de vegetatie tevoorschijn, en zocht voor de rieten 
heen en weer zwemmend tevergeefs naar nog een ontsnappingsclau-
sule.
“Kat in het bakkie, vis in het zakkie” dacht de man opeens verrassend 
vrolijk toen ie z’n schepnet liet afzinken. En tevreden noteerde hij 
‘spiegelkarper, ruim 28 pond en 80 centimeter’ in het logboek. 
De vis werd nog even in het schepnet te water gehangen. Het opzetten 
van een statief met camera en zelfontspanner was routine, en een paar 
foto’s waren snel gemaakt.

Karekiet
Na het terugzetten merkte de man opeens die kleine karekiet op die 
al de hele avond om aandacht vroeg door van de ene naar de andere 
rietstengel te fladderen. En even verderop ontwaarde hij de first date 
van 2 baltsende futen. En teruggezakt in z’n karperstoeltje genoot hij 
in het licht van de wegzakkende zon van de zangvlucht van een veld-
leeuwerik.... Wat kan het leven toch mooi zijn.

Chrivél
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RAVON Nieuws
In HVZ Nieuws nr. 1 hebben wij een verslag gepubliceerd van de 
Ravondag 2018 met een stukje over de Adder (slang) wat ons was aan-
gereikt door een adderstichting uit het Verenigd Koninkrijk. 
Dit stukje heeft wat vragen opgeroepen en daarom hebben wij nog 
eens een specialist van RAVON om een bijdrage gevraagd. Deze bij-
drage van deze specialist over de Adder en hoe u met deze slang om 
moet gaan (als u deze komende tijd in de natuur al tegen komt) 
vindt u hieronder.

Arno Zuijdam 
(met dank aan Naomi Lambrikx (RAVON) 

De kans dat je de Adder in de Zaanstreek tegenkomt, is echt héél 
klein. Ze komen vrijwel alleen voor in natuurgebieden op de hoge-
re zandgronden (o.a. Friesland Drenthe, de Veluwe en in delen van 
Limburg). Ze leven hier een vrij verborgen bestaan. Mocht je in deze 
gebieden toch een adder tegen komen, dan nog is de kans op een 
beet heel klein. Zolang je het beest niet probeert op te pakken en 
niet te dicht bij komt, is er niets aan de hand. Enkel als de adder zich 
bedreigd voelt zal ze proberen te bijten. Een beet van een Adder is 
dus vrij onwaarschijnlijk maar niet ongevaarlijk. Het is raadzaam di-
rect een arts te waarschuwen mocht het gebeuren.

Onderzoek zoetwatervis Noordzeekanaal
Wageningen Marine Research (WMR) voert van 2019 tot na de 
zomer van 2020 een onderzoek uit naar de uitwisseling van 
standvis als baars, snoekbaars, brasem, kolblei en blankvoorn 
tussen Noordzeekanaal en omliggende boezemwateren. 

Het onderzoek maakt gebruik van PIT-tags ( Passive Integrated Trans-
ponder), kleine zenders die onder verdoving worden ingebracht, 
waarmee vissen individueel kunnen worden gedetecteerd als deze een 
antenne passeren. Deze antennes (zie foto) zijn de afgelopen weken 
aangebracht bij vispassages en gemalen bij Nauerna, Kadoelen en 
Halfweg alsmede de kleine kolk van de Willem I-sluis, de zuidelijke 
vispassage bij Schellingwoude en de spuisluis van Muiden. De vispas-
sages zijn in eerste instantie gemaakt voor trekvissen, maar andere vis-
soorten kunnen daar baat bij hebben.

Op het Noordzeekanaal komt veel zoetwatervis voor, zoals karper, 
baars, brasem, kolblei, snoekbaars.  Het Noordzeekanaal heeft echter 
weinig ondiep water en weinig onderwaterplanten en is bovendien 
brak. Verschillende vissoorten hebben in de paaiperiode juist behoefte 
aan ondiep en waterplantenrijk zoetwater om zich voort te planten. 
Vandaar dat het belangrijk is dat de polder gebieden rondom het 
Noordzeekanaal, waar dit milieu voorkomt, bereikbaar zijn voor vis-
sen. Het Noordzeekanaal is juist weer geschikt voor de overwintering.
We willen weten of deze vissen of welke soorten gebruik maken van 
de vispassages en - misschien wel interessanter - of ze later in het jaar 
de polder ook weer verlaten richting Noordzeekanaal via een gemaal 
of de vispassages. 
Voorafgaand het onderzoek wordt in de zijkanalen gevist door be-
roepsvissers in opdracht van WMR om (volwassen) vissen te vangen 
waarin de klein zenders zullen worden ingebracht. 
Dit onderzoek maakt deel uit van een uitgebreide monitoring van 
de vismigratie op het Noordzeekanaal en ommelanden, wat gebeurt 
in opdracht van het samenwerkingsverband van waterbeheerders en 
andere partijen betrokken bij het visstandbeheer van het Noordzee-
kanaal en omliggende wateren: ‘Ecologische Verbindingszone Noord-
zeekanaal en ommelanden’. Het Samenwerkingsverband bestaat uit 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, gemeente Amsterdam,  Port 
of Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, Provincie  Noord Holland en  Sportvisserij Midwest. 

Piet Rol Bovenstaand een foto van de constructie van de antennes. 
Bron: Wageningen Marine Research.
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