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Agenda
Commissie zout
22 september 5e wedstrijd. Zie p. 5 voor de 
data.

HVZ algemeen
29 oktober najaarsbijeenkomst
inloopmiddagen: maandag 7 oktober, maan-
dag 4 november en maandag 2 december

Klaverjassen
20 september, 4 en 18 oktober, 1,15 en 29 no-
vember, 13 en 27 december

Karpercommissie
18, 19 en 20 oktober karper koppelwedstrijd

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

Van de penningmeester
Het mooie visweer heeft gezorgd voor 
een stijgende verkoop van vispassen en 
jeugdvispassen. Ook de HVZ nachtver-
gunningen zijn inmiddels uitverkocht. 

Het aantal leden dat de contributie middels 
het afgeven van een machtiging betaalt, is ge-
stegen naar 68 procent.

Van de voorzitter
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is de tem-
peratuur tropisch. 39 graden en elders 
boven de 40 geeft de thermometer aan 
en dan is het zelfs te warm om te vissen.

Onder zonnige omstandigheden hadden we 
eind juni onze jeugdclinic in de Voorzaan in 
Zaandam.
Een zeer geslaagde happening, georganiseerd 
samen met de federatie MidWest en drie 
andere verenigingen. Ondanks de matige 
vangsten zagen we de jeugd enthousiast be-
zig, maar dat kan ook niet anders met zulke 
gedreven begeleiders die op hun beurt ook 
weer genoten van de leergierige jeugd.

Vissen met senioren
Op 9 juli visten we onder fraaie weersom-
standigheden met senioren van het verzor-
gingshuis Pennemes in Zaandam. Ook hier 
was de inzet fantastisch van de HVZ bege-
leiders. Ze stelden zich graag ten dienste van 
de senioren die zo weer heerlijk langs de wa-
terkant konden vissen. Begeleiders hartelijk 
dank voor jullie belangeloze inzet.

Nota Dierenwelzijn
Naast de reguliere activiteiten van de HVZ-
commissies is er genoeg om tevreden terug 
te kijken en sociaal en maatschappelijk vast 
te stellen dat de HVZ velen in staat stelt zijn 
of haar visje te vangen en wat dichter bij de 
natuur te staan. 
Het onderstreept ook onze inzet richting 
de Zaanse politiek waar deze zomer de ver-
nieuwing van de nota Dierenwelzijn op de 
agenda staat. De oude nota dateert uit 2009 
en daarin werd de hengelsport niet genoemd. 
Na inbreng van de HVZ wordt de hengel-
sport en specifiek de HVZ, nu wel in de con-
cept nota genoemd. De Partij van de Dieren 
probeert dit tegen te gaan en wil zelfs:
- dat onze huurovereenkomst met de ge-
meente Zaanstad niet wordt verlengd,
- dat wij geen vislessen meer op scholen ge-
ven en
- het vissen laten verbieden.

Het bestuur heeft aan alle gemeenteraadsle-
den een e-mail gestuurd met daarin de argu-
menten waarom wij de hengelsport binnen 
Zaanstad van belang vinden. Het is aan de 
gemeenteraad om in september akkoord te 
gaan met de nieuwe nota. 

Vissterfte
In het voorjaar werden wij geconfronteerd 
met een forse vissterfte in Zaandam Zuid.  
Algenbloei, verhoging van watertemperatuur 
en een tekort aan zuurstof zijn vastgesteld, 
maar wat is nu de echte oorzaak of is het een 
toevallige samenloop van negatieve factoren?  
Ondanks onze contacten met de gemeente 
en het Hoogheemraadschap hebben wij geen 
goed beeld gekregen en sluiten een herha-
ling niet uit. Gelukkig worden er ter plaatse 
wel weer hengelvangsten gemeld en zal naar 
verwachting de visstand op natuurlijke wijze 
herstellen.

Vrijwilligers altijd welkom
Bovenal goede berichten van een tevreden 
voorzitter, die het wel betreurt dat er voor 
het tweede jaar geen viskamp voor de jeugd 
is gehouden. Naast voldoende animo van de 
jeugd is het ook van belang om voldoende 
begeleiders te hebben. Ik doe hierbij dan ook 
een oproep aan onze leden zich aan te mel-
den om als vrijwilliger voor de HVZ wat te 
gaan doen. We kunnen binnen de verschil-
lende commissies altijd iemand inzetten om 
de taken wat meer te verdelen. In ruil hier-
voor delen ervaren commissieleden graag 
hun ervaringen op het gebied van vissen en 
vangen, zodat je nog meer van onze hengel-
sport kunt genieten.

Wim de Vries

vervolg p. 3
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter
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, vliegvis/baarscommissie
M. Tijms, wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
P. Rol, visserijbelangen
R. Geerlings, coördinator jeugdafdeling
B. Witte, coördinator karpercommissie
M. van Diemen, coördinator roofviscom-
missie

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.

(Vervolg van p. 2) 
Dit betekent kostenbesparing en gemak voor de leden en onze ver-
eniging. Wil je ook een machtiging afgeven voor de inning van je 
contributie en zo € 5,00 besparen? Stuur dan een e-mail aan 
info@hvznet.nl met vermelding van je vispasnummer en het nummer 
van je bankrekening. Je vispas voor volgend jaar rolt dan voor het 
einde van het jaar in je brievenbus.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt deze machtiging vanzelf 
stopgezet.

Henk op den Akker

Uitnodiging 
najaarsbijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de Najaarsbijeenkomst die wordt 
gehouden op dinsdag 29 oktober 2019 in de Trots, het clubgebouw 
van wielerclub ZWC-DTS. Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/B, 
1456 NH Wijdewormer. Aanvang 20.00 uur. 

Bij binnenkomst biedt de HVZ u een kop koffie aan. 

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 mei 2019
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen bestuur 
5. HVZetter van het jaar 2019 
6. Rondvraag en sluiting 

Pauze 

Lezing van roofvisser en visgids Michael Stalenhoef over technie-
ken en materialen bij het snoekbaarsvissen op de Zaan. Met name 
het vissen met dobbers en dood aas maar ook is er aandacht voor 
de kunstaasvisserij. In eerste instantie zal Michael een video verto-
nen en e.e.a. toelichten.

Verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis.

Na de verloting kunnen degenen die nog gerichte vragen hebben 
deze stellen en zal Michael met meegebrachte materialen deze be-
antwoorden.

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid 
het recht voorstellen op de agenda van de najaarsbijeenkomst te 
laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor 
de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de se-
cretaris zijn ingediend.

Van de redactie
Als je dit leest, heb je hopelijk genoten van heerlijke zomerse 
dagen thuis of elders.

De redactie is er ook even tus-
senuit geweest en is vervolgens 
weer vol enthousiasme aan de 
slag gegaan met dit een na laat-
ste nummer van het jaar alweer!

Met de herfst in het vooruit-
zicht hoop ik toch echt dat we 
nog een mooie nazomer gaan 
krijgen.
Trouwens, mocht je op zo’n 
mooie dag er weer op uitgaan 
met je hengel, vergeet dan 
vooral niet wat mooie plaatjes 
te maken!
Ik ontvang ze graag voor HVZ 
nieuws zodat we in het najaar 
nog even lekker kunnen nage-
nieten met z’n allen.
Dus neem het er vooral nog 
even van voordat je weer extra 
dikke laagjes moet aantrekken 
aan de waterkant...

Annegreet van der Ros

Sprak zopas een slak,
die een vakantiehuisje

in Frankrijk
 gehuurd had ...
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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
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Commissie zout
Zeeviscompetitiewedstrijden en recreatief zeevissen
We nodigen de zeevissers en geïnteresseerde vissers uit voor 
het vervolg van de zeeviscompetitie. 

De vijfde wedstrijd van dit seizoen is op zondag 22 september 2019 
met de boot vanuit Scheveningen. De zesde wedstrijd is een strand-
wedstrijd op zondag 13 oktober 2019 aan het strand bij Wijk aan Zee. 
De zevende wedstrijd is met de boot vanuit Scheveningen op 17 no-
vember 2019 en op zondag 15 december is de afsluitende wedstrijd op 
de Noordpier van Wijk aan Zee.

Recreatief zeevissen
Recreatief meevissen kan ook als je liever niet mee wilt doen aan de 
wedstrijd, maar wel eens wilt 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 zee-
vissen@hvznet.nl ). Kijk voor informatie over het vissen en waar je je  
kunt opgeven op de HVZ-website (www.hvznet.nl) onder ‘Speciaal 
voor leden’ -> Zeevissen.

De zeeviscommissie

Controlecommissie
Wederom heeft afgelopen zomer een grote groepscontrole 
plaatsgevonden van HVZ controleurs en Boa’s van SMWN. 
Bijna 30 vissers werden langs de waterkant gecontroleerd en 
bijna alle papieren waren in orde.

Tijdens de gesprekken aan de waterkant werd ons duidelijk dat nog 
niet iedereen op de hoogte was van de gewijzigde voorwaarden 
‘Gebruik Vispas 2019-2020-2021’. Hieronder nog even een samenvat-
ting van de gewijzigde/aanvullende bepalingen die ook voor HVZ 
wateren van toepassing zijn:

1. De bepaling dat afval dient te worden bewaard in een zak, emmer of 
iets dergelijks is toegevoegd. Zie pagina 4. voorwaarde 20. 
Dit om zwerfafval te beperken en te zorgen dat afval niet het water 
inwaait.
2. De bepaling dat bij het vissen met meerdere hengels de afstand tus-
sen de buitenste hengels niet meer dan 10 meter mag bedragen. (Was 
voorheen 5 meter).
3. De bepaling indien langs een water een wedstrijdparcours is of 
wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men 
het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken.
4. De bepaling het is verboden een beaasde hengel of beaasde hengels 
onbeheerd te laten is toegevoegd (zie pagina 4 voorwaarde 13).
5. Nachtvissen is uitsluitend toegestaan in de wateren met toestem-
ming van de visrechthebbende. In geval van HVZ wateren betekent 
dit een aparte nachtvisvergunning uitgegeven door HVZ. (De lan-
delijke nachtvisvergunning geldt hier dus niet). Bij overtreding is de 
controleur bevoegd de landelijke nachttoestemming in te nemen.

6. Vissen met 3 hengels is uitsluitend toegestaan in wateren met toe-
stemming van de visrechthebbende. In geval van HVZ wateren bete-
kent dit een aparte 3e hengel vergunning uitgegeven door HVZ (De 
landelijke 3e hengelvergunning geldt hier dus niet). Bij overtreding 
is de controleur bevoegd de landelijke 3e hengel toestemming in te 
nemen.
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen over bovenstaande pun-
ten zijn dan kun je altijd je vragen stellen via www.hvznet.nl.
Klik op het hoofdje contact en kies controlecommissie. Binnen een 
paar dagen krijg je antwoord. Ook kun je bij een controleur die langs 
komt je vragen stellen. De volgende grote groepscontrole is alweer 
gepland en/of heeft inmiddels plaatsgevonden.

Henk op den Akker
Hoofd controle
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Vissen in Ierland
Vorig jaar hadden we als zeeviscommissie het plan opgevat 
om een keer met z’n allen in het buitenland te gaan zeevissen. 
Iedereen had al een of meerdere keren in het buitenland ge-
vist. We besloten om naar Courtmacsherry te gaan. Dit is een 
kustplaatsje in County Cork, aan de zuidwestkust van Ierland.

Op woensdag 26 juni vertrokken we met 8 mannen naar Ierland. Eén 
lid van de commissie kon helaas niet mee, hij ging die week vissen in 
Noorwegen. Na een directe vlucht met Aer Lingus vlogen we naar 
vliegveld Cork en in een gehuurde auto reden we (aan de linkerkant 
van de weg) naar ons verblijf Woodpoint House B&B. 
We waren klaar voor het vissen en we hoopten dat het weer ook mee 
zou werken.

Op donderdag stond er een matige tot vrij krachtige wind (4-5 Bft). 
Gelukkig konden we er wel uit en na een ruige vaartocht voer de 
schipper Mark naar een rustig plekje. 
We vingen die dag makreel, koolvis, een verdwaalde haring en polak. 
De terugweg was een stuk ruiger maar ondergetekende had een zee-
ziek vrij plekje kunnen vinden op de boot. Bij het binnenvaren van de 
baai moest de schipper even door een golf en met de schreeuw “brace 
yourself guys” ging het schip flink scheef en schoven alle kisten aan de 
kant. Na het avontuur op zee trakteerden we onszelf in de pub op een 
welverdiende Guinness en frisje voor de chauffeur. 
 
Shark
Vrijdag stond er een krachtige wind (6 Bft) en konden we er niet uit. 
We zijn naar het plaatsje Kinsale gereden en hebben daar rondgeke-
ken. Na wat inkopen voor het thuisfront en een bezoekje aan de pub 
reden we aan het eind van de middag weer terug. Het weer werd ge-
lukkig wat beter en zo konden we de dag erna weer vissen. 
Op zaterdag gingen we met schipper Shane varen. De wind was matig 
(4 Bft) en de deining werd die dag steeds minder. Na het vangen van 
aasvis bestaande uit makrelen, veel koolvis en een paar zandspieringen 
voeren we 20 km uit de kust om op de blauwe haai te gaan vissen. 
Een behoorlijk stinkende “rubedubby” werd overboord gezet om de 
haaien te lokken naar de boot. Er stonden 4 hengels uit en daarna was 
het wachten. Na een uurtje riep Shane: “Shark, shark”, en zagen we 
een haai bij de “rubedubby” naast de boot zwemmen. Behendig pakte 
de schipper de dichtstbijzijnde hengel en haakte de Haai. Onderge-
tekende mocht proberen om de haai binnen te krijgen. Helaas zat de 
haak niet goed en spuugde de haai de haak uit! Ik kwam de teleurstel-
ling snel  te boven met de gedachte: “Ik heb hem gevoeld en om een 
haai mis te slaan moet je hem eerst aan je hengel hebben gehad.” 
Al snel kwam de tweede haai er aan en dit keer had Ruben beet. Hij 
landde de haai en had er een van 1.92 m gevangen. Behendig werd de 
haai aan boord gehaald, gemerkt voor onderzoek en onthaakt. Na een 

korte fotosessie ging de haai weer het water in. Daarna zetten we koers 
naar de haven (en inderdaad naar de pub). Na het avondeten zijn we 
met zijn drieën nog even terug gegaan naar de The Anchor Pub om te 
genieten van de live muziek gespeeld door een Ierse band. 
 
De zondag was zonnig en er stond er een zwakke tot matige wind 
(2-3 Bft). Na het vangen van aasvis zijn we gaan vissen op skate (rog). 
Fred en Frans vingen de eerste skate en daarna verspeelde Ruben er 
een doordat zijn lijn onder de boot kwam en brak. Ikzelf had er een 
aan maar die kwam 30 meter achter de boot omhoog uit het water 
en zwaaide vrolijk naar me. Het was ondoenlijk om hem binnen te 
krijgen en na een strijd van 10 minuten brak helaas mijn lijn. Zeer 
vervelend voor de vis. Rob ving twee skates en na een geslaagde dag 
keerden we terug naar iets met pub.
Maandag was het de beurt aan het vissen op pollak en conger (zeepa-
ling). 

De conger van Nico

De blauwe haai van Ruben De Polak van Nico

De Skate (rog) van Marco
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Om aasvis te vangen, voeren we naar een prachtige locatie waar een 
aantal zeerobben lagen te zonnen op de rotsen. Terwijl we de robben 
bekeken, ving Martin de eerste pollak en toonde daarmee aan dat 
hij nog steeds de ongekroonde pollakkenspecialist is. We vingen 
meerdere pollakken en een mooie gul. Ik kreeg er een conger aan van 
ca 1,27 m die ik dit keer wel aan boord kreeg. Weer een mooie visdag 
kwam ten eind (dat van die pub behoeft geen uitleg meer).
 
De laatste dag was het prachtig weer met een zwakke wind en zijn 
we gaan wrakvissen. Het eerste wrak lag op 29 km uit de kust op een 

diepte van 100 meter. Dat was na elke drift flink werken om alles 
binnen te draaien. We vingen die dag een aantal mooi lengen. Op de 
terugweg zagen we een aantal dolfijnen die naast de boot uit het water 
sprongen. Een zeer mooie en bijzondere ervaring. 
 
Na 6 dagen kwam dan toch het moment om alles in te pakken en weer 
naar het vliegveld te vertrekken om de terugreis te aanvaarden. Het 
was een mooi visreis!
 

Namens de zeeviscommissie,
Nico Heijnen

Foto genomen door Fred Van links naar rechts Martin, Jan, Rob, Frans, Nico, Marco, Ruben en Fred

Commissie 55 plus
Nu ik dit schrijf, hoeven de 55 plussers nog maar 1 wedstrijd 
te vissen. Wat is het dit jaar weer snel gegaan. Ik kan me onze 
eerste wedstrijd nog herinneren.Die was zoals altijd bij ons in 
de Zuidervaart. Het werd een knotsgekke wedstrijd.

Op plek 1 werd de meeste vis gevangen en dat werd hoe verder je van 
nr. 1 kwam steeds minder. Tot plek negen, die had geluk dat hij nog 
een visje ving. Vanaf die plek heeft niemand die dag zijn dobbertje 
maar zien bewegen.
Later hoorden we dat het vergif of zoiets was geweest.
Na een aantal wedstrijden kregen we plotseling een naar bericht en 
dat was dat het niet goed ging met Bouke. We wensen hem een snel 
herstel en hopen dat je er volgend jaar weer bij zal zijn.

Aalscholvers
Een ander opmerkelijk geval was in Purmerend.
We verzamelden onder het viaduct toen men opeens een grote zwarte 
vlek op het water zag aankomen. Wat bleek, het waren honderden 
Aalscholvers. Na het wegen bleek dat er precies twee deelnemers een 
klein witje hadden gevangen en de rest had niet eens beet gehad.
Verder is het een fijn en plezierig jaar geworden met diverse nieuwe 
deelnemers.
We hebben de wedstijd die was gepland in de Markergouw een week
Verschoven want de blaren zouden in je hand staan als je je hengel 
aanraakte. Zo heet was dat die dag.
Het was een heel goed besluit met al die oude knakkers.
De prijsuitreiking zal dan ook op de laatste visdag aan de waterkant 
gebeuren.

Ik wil ieder een fijne vakantie wensen en hoop dat ik jullie volgend 
jaar gezond mag ontmoeten.

 
Herman Veenstra
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Baarscommissie
Op 15 juni werd weer de hvz open baars wedstrijd gehouden. 
Hadden we de laatste jaren niet te mopperen over het weer, 
dit jaar kwam de regen met bakken tegelijk uit de lucht vallen.

Er deden 6 HVZ’ers mee. Willem werd met een 14e plek de beste 
HVZ’er. De wedstrijd duurde 5 x 20 minuten, waarvan de eerste drie 
stekken in stromende regen.
Van de 33 vissers die zich hadden opgegeven, hadden zich er 2 afge-
meld. De 31 vissers hadden er evengoed veel zin in en de baarsjes ook. 
Maar liefst 1490 stuks kwamen op de kant!
Willem had er zelfs nog even een snoek aan, met de snoek als glorieuze 
winnaar. De locatie was dit jaar in Rooswijk, waar onze vriendjes Mar-
cel Kok en Cor Hogeterp een mooi parcours hadden uitgezet.
Onze dank gaat ook uit naar Brand, Henk en Jorrit voor de wed-

strijdleiding. Henk en Brand zorgden ervoor dat de palen weer netjes 
opgehaald werden. En Jorrit hield de tijd bij en mocht af en toe op de 
nieuwe toeter blazen. Natuurlijk danken we 
ook Cafe Sman voor de 
gastvrijheid.

Tot volgend jaar!

De baarscommissie

De uitslag:
1 Jan de Jonge  69 stuks
2 Jeroen Buys  65
3 Pieter Oostwouder 63
4 Frans Hogeterp  63
5 Mark Buth  62
6 Henk Roos  62
7 Cor Hogeterp  62
8 Jan Angenant  61

Jeugdcommissie

Het was een goed jaar voor onze jeugdafdeling. De zomer-
avondcompetitie kon rekenen op een paar fanatieke nieuwe 
gezichten. Ondanks een paar keer slecht weer hebben de HVZ 
Jeugdvissers er een mooie competitie van gemaakt. De eind-
uitslag wordt tegen het einde van het jaar bekend gemaakt op 
het altijd gezellige slotfeest.

De 2 koppelwedstrijden waren weer geslaagd. De eerste wedstrijd op 1 
juni en de tweede op 6 juli. Voor Kelly Swart was dit het laatste jaar als 
jeugd. Ze sloot de koppelwedstrijd netjes af met een verdiende eerste 
plaats samen met Vader Ruud Swart. 
Het Zomerkamp was helaas ook dit jaar afgelast. We zijn druk aan 
het brainstormen om alsnog iets leuks te gaan doen met de HVZ 
jeugdvissers. Fanatiek als ze zijn, wilde de jeugd toch lekker vissen 
ondanks dat er een paar vissers afwezig waren i.v.m. vakantie etc. Zo-
doende ontstond er op woensdag 17 juli een spontane neefjeswed-
strijd. 5  koppels gingen de strijd aan met elkaar. Het was een zeer 
geslaagde visavond. Een top afsluiter voor de vakantie! Uiteraard wil 
ik afsluiten met onze beterschapswensen aan Bauke Post. Namens alle 
jeugd, ouders en jeugd-commissieleden. We hopen je snel weer aan de 
waterkant te zien!

Richard (voorzitter HVZ jeugd)
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Vismiddag met bewoners Pennemes
Het was al aangekondigd en de belangstelling was dan ook 
groot toen wij op dinsdag 9 juli om 14.15 begonnen te vissen 
met de bejaarden van Pennemes. 

In het begin is het altijd even moeilijk maar als de mensen eenmaal op 
hun plaats zitten, wordt het heel leuk en gezellig. Er waren 11 deelne-
mers en de HVZ had 11 vrijwilligers dus dat was 1 op 1. 

De vangst was heel 
beperkt in tegenstel-
ling van het jaar daar-
voor.

Ook van Pennemes 
waren er een aantal 
vrijwilligers die de 
mensen bijstonden 
en zorgden voor rust, 
drankjes en wat te 
snoepen. 

Hondje Jacky was ook van de partij.
Het deed ons goed te zien dat de mensen zo genoten hebben van deze 
middag in de natuur en blij naar huis gingen. Daar doe je het voor.

Ook was er belang-
stelling van de media. 
Sarah Vermoolen van 
De Zaanse verhalen 
heeft een leuk ver-
haal geschreven en 
geplaatst op facebook 
en op www.dezaanse-
verhalen.nl
Nicoline Kok, acti-
viteitenbegeleidster 
van Pennemes heeft 
al aangegeven: “Vol-
gend jaar weer.”
Alle vrijwilligers har-
telijk bedankt voor 
jullie hulp en inzet op 
deze middag.

Henk op den Akker

Alarm signaal voor de HVZ

Elke eerste maandag van de maand worden 
HVZ leden gewaarschuwd door loeiende sire-
nes dat ze vanaf 2 uur welkom zijn in het HVZ 
gebouw om gezellig met elkaar over vissen en 
andere zaken te kunnen praten. 

Heeft u vistechnische problemen of wilt u 
meer weten over een bepaalde manier van 
vissen? Er is altijd wel iemand aanwezig die u 
met praktische tips een eindje op weg helpt.
En gezellig is het ook nog.

Gilles

Geef je snel op!
Najaars karperkoppel wedstrijd 
Op 18, 19 en 20 oktober houdt de HVZ karpercommissie weer een wedstrijd 
in de Jagersplas. Begin je herfstvakantie goed en geef je dus snel op!

Er zijn 11 stekken om te vissen vol is vol. Tevens zijn er 6 stekken voor een boot en 
5 stekken aan de wal. Deze keer vissen we om 1 plek (de eerste) met een flinke prijs. 
Ook is er een prijs voor de visser die de grootste karper vangt.
Kosten zijn 50 euro per koppel. Niet leden betalen 10 euro extra voor de nacht ver-
gunning. Opgeven via de e-mail: zaansekarpervisserij@gmail.com met vermelding of 
je wel of geen lid bent en je vispas nummer.
Na ontvangst van de mail stuur wij de informatie en bevestiging op.

Bas Witte
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HVZ karpervissers we 
hebben jullie steun nodig! 
Beste HVZ karpervissers,
Afgelopen jaren hebben wij gezamenlijk met Sportvisserij Mid-
West een aantal prachtige spiegelkarperprojecten opgestart. In 
deze projecten is er aandacht gevraagd voor het terugmelden van 
deze karpers indien ze gevangen worden. Het terugmelden en het 
‘matchen’ van de karpers kunnen inzicht geven in hoe de uitgezette 
karpers zich gedragen en hoe ze groeien. 
Vanuit de federatieve karpercommissie is hier geregeld aandacht 
aan geschonken om zodoende het aantal terugmeldingen op te 
krikken. Desondanks is het aantal terugmeldingen niet heel groot.

Vanuit de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) 
is men al vele jaren bezig met spiegelkarperprojecten en de te-
rugmelding van karpers hierin. De BVK heeft ook bemerkt dat het 
aantal terugmeldingen fors afneemt. Daarom hebben zij het idee 
opgevat een Matching Community (MC) op te starten. Het is een 
nieuwe, simpele en vooral ook betrouwbare, discrete manier van 
het terugmelden van karpers. 
De federatieve karpercommissie heeft vanuit de coördinatie van de 
masterplan projecten besloten samen met de BVK te werken op het 
gebied van de terugmeldingen. Op deze manier hopen zij het aan-
tal terugmeldingen weer op te krikken. 
Via spiegelkarpermelden@outlook.com kunnen de terugmeldin-
gen gedaan worden door ons als karper vissers.

Karpercommissie
(nagekomen bericht)
Op donderdag 13 april 2019 heeft de commissie karpervissen 
n.a.v. de prijsvraag tijdens de beurs van 24 februari 2019 prij-
zen uitgereikt aan de winnaars van deze prijsvraag. 

De vragen waren niet gemakkelijk en je moest dus echt wel iets afwe-
ten van karpers en karpervissen om tot de beste deelnemers te gaan 
behoren. Het was dus niet zo gek dat er diverse mensen waren die niet 
alle vragen wisten te beantwoorden. Maar uiteraard waren de com-
missieleden dan bereid een oogje toe te knijpen en wat hintjes hier en 
daar mee te geven. 
De antwoorden waren uiteraard alleen voor de deelnemers zelf en 
wist men die echt niet, dan werd het dus gewoon een onbeantwoorde 
vraag. De 3 namen hieronder lieten zich niet vangen maar toonden 
wetenschap van de hobby, dus zijn zij in ieder geval de meer dan te-
rechte winnaars geworden.

De winnaars zijn geworden:
1. Roland Rol
2. Adrian Szwalikowski
3. Joey van Heiningen

De prijswinnaars hebben een verrassingspakket gekregen met leuke 
artikelen voor het karpervissen.

 

Mijn vangst
Deze dikke graskapers heb ik gevangen met een knoflookboilie en 
die boilie was ver over de datum. Ik vond ze nog in m’n berging, daar 
stond op houdbaar tot oktober 2015, maar ze waren wel goed lucht-
dicht verpakt! Zo zie je maar dat je met oude boilies ook oude vissen 
kan vangen, is toch bizar gewoon.
 
Gegevens van de graskarper zijn 100 cm en 29 pond zwaar en volgens 
een schub die eraf was gegaan, heb ik meegenomen en onder een ver-
grootglas gelegd kwam ik tot wel 20 jaarringen, dus deze gigant was 
20 jaar oud ongeveer.
 

Ernst Kabel

v.l.n.r. boven: Bas Witte (commissie coördinator), Adrien Szwalikow-
ski (2e), Roland Rol (1e), Joey v Heiningen (3e) en commissieleden 
Frits Sander (rechtsboven), Sven Draaisma (linksonder) en Hans 
Jacobs (rechtsonder).



VOOR AL UW (ZEE)AAS  AQUARISTIEK
AQUASCAPING & SIERVISSEN& HENGELSPORT ARTIKELEN

Uw specialist op hengelsport gebied
in IJmuiden

Uw specialist op aquarium gebied
in IJmuiden

KROMHOUTSTRAAT 56
1976 BM IJMUIDEN

ACHTER IN HET PAND VAN
HENGELSPORT IJMUIDEN

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
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80.000 jonge aaltjes uitgezet voor onderzoek
Op vrijdag 12 april  zijn in vier gebieden in Nederland circa 
400.000 zogenaamde glasaaltjes uitgezet. 
Hiervan zijn er circa 80.000 uitgezet in de polder Westzaan 
waarbij Frans Hoogland van HVZ aanwezig was. 
De uitzet maakt deel uit van het onderzoeksproject  Duurzaam 
Aalbeheer door Kennis (DAK).  

In dit project werkt de palingsector samen met waterbeheerders en 
wetenschappers. Door een grote hoeveelheid gemerkte glasaaltjes uit 
te zetten, kan in een gebied worden gemeten hoe de palingstand zich 
daar ontwikkelt en hoe die het beste kan worden beheerd. 
De onderzoekers willen nagaan hoeveel van deze glasaaltjes volwassen 
kunnen worden.

De glasaaltjes zijn gevangen voor de Engelse en Franse riviermondin-
gen en uitgezet in gezonde opgroeigebieden. Wanneer ze tot volwas-
sen aal (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit 
deze leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nage-
slacht te zorgen. 

Palingstand
In dit DAK-project wordt onderzocht hoe de intrek van glasaal en uit-
trek van volwassen aal (schieraal) met elkaar samenhangen. En welke 
vorm van beheer het meest effectief is om de palingstand te vergroten. 
Daarbij wordt gekeken naar vragen als: hoeveel jonge paling komt 
er via natuurlijke weg binnen, hoeveel moet er worden uitgezet, hoe 
moeten de vangsten in een gebied worden gereguleerd en hoe kunnen 
er voldoende schieralen terug naar zee trekken om in de oceaan voor 
voldoende nageslacht te zorgen. 

Van de glasaal die wordt uitgezet, wordt onderzocht hoe ze het in de 
verschillende gebieden doen: hoe veel overleven er, hoe snel groeien 
ze. Om dat te kunnen bepalen, zijn de glasaaltjes voorzien van een 
gekleurd ringetje in hun gehoorsteentje. Wanneer deze glasaaltjes later 
terug worden gevangen als volwassen aal, is te zien of deze is uitgezet 
of gewoon op eigen kracht in het zoete water is terecht gekomen. 
Met deze informatie hopen we dat er een model kan worden ontwik-
keld waarmee het beheer van de palingstand kan worden verbeterd. 
Maar ook aan waterbeheerders en vissers voorstellen te kunnen doen 
op welke manier er her beste gevist kan worden zodat het gebied vol-
doende volwassen aal levert voor de voortplanting en we in de toe-
komst verzekerd zijn van een goede aalstand.

Projectorganisatie
Het DAK project is een initiatief van netVISwerk (Nederlandse orga-
nisatie voor de kleinschalige beroepsvisserij) en DUPAN (Duurzame 
Palingsector Nederland). Uitvoerders van het project zijn onder an-
dere WMR (Wageningen Marine Research uit IJmuiden), Wagenin-
gen Economic Research (WEcR, Lelystad) en het NIOZ (Nederlands 
Instituut voor Onderzoek aan de Zee, Texel). 
Het project wordt ondersteund door het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.

Betrokkenen bij het DAK project in de polder Westzaan zijn o.a. 
Jeroen Los (beroepsvisser), Rik Beentjes (Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier) en Piet Rol (HVZ).
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Notulen Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019 “DTS, Kalverhoek” 
Aanwezig bestuur: Wim de Vries (voorzitter), H. op den Akker 
(penningmeester), J. Hazen (secretaris), W. Spijkerman, 
M. Tijms, R. den Uil, A. Zuijdam en B. Koopman. Totaal aanwe-
zige leden: 54

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur en heet een aantal 
mensen in het bijzonder welkom. Het betreft de ereleden Thijs ten 
Wolde, Egbert Jonker, Joop Gruijs, Leo Overdijkink, Alex van der 
Horst en Ton Moed.
In 2018 zijn 34 leden ons ontvallen. De lijst wordt voorgelezen en er 
wordt staand een moment stilte in acht genomen.

Wim bedankt Henk en Jorrit voor de verrassing van het krijgen van 
een koninklijke onderscheiding. Op 26 april kreeg hij een lintje voor 
het 40 jaar actief zijn in bestuur HVZ. Het was een feestelijke bij-
eenkomst met diverse mensen (o.a. een aantal van de hier aanwezi-
gen, maar ook met familieleden). Het was heel bijzonder. In de pauze 
wordt met foto’s een impressie getoond.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst 
d.d. 29-10-2018
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de 
secretaris.

3. Ingekomen stukken
Afbericht van: de ereleden J. de Jong, H. Scholten en J. Alrich. 
F. Hoogland, H. Jacobs, R. en T. van der Steeg, K. Mandjes, A. van 
Daal.
 
4. Mededelingen bestuur
- Helaas is er in april veel vissterfte gemeld. Het begon in het Vijf-
hoekpark en later verspreidde dit zich naar de Zuidervaart en de 
Gouw. Piet Rol vertelt dat de gemeente en het waterschap het houden 
op een toename van het zoutgehalte in het water.

- Vroeger was er een PR-commissie, verantwoordelijk voor het HVZ 
nieuws en overige uitingen. Inmiddels is de invloed van sociale media 
danig gegroeid binnen de HVZ dat er wat goedbedoelde wildgroei 
ontstond. Daarom is de wens om één Facebook pagina operationeel 
te hebben en een uniforme huisstijl te hebben van belang. Hier is kort 
geleden door een aantal betrokkenen naar gekeken en op geacteerd. 

- Er komt een nieuwe dierenwelzijnnota in Zaanstad, de vorige is van 
2009 en de gemeente is met diverse ambtenaren en diverse raadsleden 
actief om hier een nieuwe invulling aan te geven. Samen met Piet 
Rol is Wim naar een overleg hierover gegaan en hebben daarna een 
schriftelijke reactie ingebracht. De hengelsport en het beroep worden 
(nog) niet benoemd, niet in negatieve zin, maar ook niet onze sociaal 
maatschappelijke functie. We wachten een vervolg af?

- De landelijke organisatie van Sportvisserij Nederland en de zeven 
federaties functioneert niet voldoende. Er zijn diverse eilandjes, de 
communicatie tussen federaties en de verenigingen is onvoldoende. 
Kortom tijd voor een reorganisatie. Sportvisserij Nederland is op di-
verse manieren bezig om input op te halen bij de sportvissers en de 
verenigingen wat men wil, wat beter kan etc. Er is een overleg geweest 
van de voorzitters van de grote verenigingen, er is een enquête gehou-
den en op 22 juni is men welkom op Papendal om inbreng te geven.

- Ledenvergadering federatie, afscheid secretaris Kees Schotanus na 
25 jaar. Uitgave van een boek “25 jaar sportvisserij springlevend”. Dit 
boek is in te zien op kantoor.

- Viswaterlijst in de landelijke lijst, er stonden omissies in; o.a. de 
ringsloten Wijdewormer stonden opeens bij de polder Wijdewormer, 
maar is nu herzien. De maat voor het meenemen snoekbaars is mini-
maal 55 cm en maximaal 70 cm. Daarnaast is er uitbreiding viswater 
in het verlengde van de Markervaart en het zuidelijke deel van de 
Tapsloot te melden.

- Visvijver Kalverhoek: is van de baan. Helaas is dit niet gelukt. Het is 
teleurstellend dat zowel de gemeente Zaanstad als AZ geen overleg of 
contact met de HVZ hebben opgenomen.

- Huurovereenkomst Zaanstad; evenals de gemeente heeft de HVZ 
wat aanpassingen voorgesteld en dit wordt afgestemd met het beroep.

- Huurovereenkomsten HHNK, waaronder de Wijdewormer, ook 
hier zijn we met HHNK in conclaaf om wat aanpassingen door te 
laten voeren.

- Op zaterdag 18 mei was de zeer geslaagde selectiewedstrijd voor NK 
feedervissen, georganiseerd vanuit ons clubgebouw werd er in NH 
kanaal gevist.

- Op 29 juni is samen met enkele andere verenigingen en de federatie 
een jeugdclinic in de Voorzaan in Zaandam.

5. Jaarverslag 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secre-
taris.

6. Financieel verslag 2018 en het verslag van de 
financiële commissie
Henk geeft aan dat 2018 een goed jaar is geweest waarin we zijn ge-
eindigd met een positief eindresultaat van € 9.040. Het ledenaantal 
is gegroeid. Ook is er een subsidie verkregen van SVN. Uitgaven zijn 
minder dan gedacht, dat komt ook doordat o.a. de vijver niet is door-
gegaan. Henk licht de balans toe. Daar zijn geen vragen over.

Daarna komt een korte bespreking van de winst- en verliesrekening.
De contributie was begroot op € 155.000 maar is geëindigd op 
€ 160.780. Dit komt door de aanwas van nieuwe leden. 
Diverse vergunningen is € 800 minder, maar dit komt vooral door de 
Esox’55 vergunningen. Daar is weinig animo voor.
Subsidies zijn € 970 euro meer geworden dan het maximum van 
€ 2000. Dit komt door een extra subsidie voor jeugdleden.
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Kosten SVN ledenservice wordt vooral gemaakt door de leden met 
een acceptgiro. Dit kost € 2,25 t.o.v. van leden (inmiddels 68%) die 
een machtiging hebben afgegeven. Deze kosten ons € 0,75.
Kostenreductie met portikosten, enveloppen en kantoorartikelen zijn 
te verklaren door het verplaatsen van de ledenadministratie en service 
naar SVN. Er gaat daarnaast steeds meer digitaal.

De hengelsportbeurs was conform het budget. Wordt wel elk jaar iets 
duurder door toename huurprijs sporthal. 

Henk vraagt om applaus voor Angelique voor haar werk als admi-
nistrateur en voor Maarten voor zijn werk als kantinebeheerder en 
inkoper.

Joop Gruijs vraagt hoe het komt dat het HVZ nieuws steeds iets duur-
der wordt. Henk legt uit dat dit komt door een fluctuerend aantal 
pagina’s. 

Zie verslag in HVZ 2.

De financiële situatie van de HVZ is goed. Dit wordt beaamd door 
de kascommissie. Het bestuur wordt decharge verleend middels een 
applaus en een woord van dank voor de penningmeester

7. Begroting 2019
Inkomsten van contributies zijn weer wat hoger gesteld. Verwachting 
is dat ledenaantal weer wat toeneemt doordat er veel activiteiten wor-
den gedaan. Met de groei van het aantal machtigingen zal er ook wat 
bespaard worden.

Henk gaat de subsidies weer aanvragen. De federatie gaat wat meer in-
teren op het eigen vermogen en dat heeft implicaties voor de geplande 
contributieverhoging. Die gaat niet door.

In 2019 wordt er gekeken of de portikosten wat omlaag kunnen.
De commissies hebben hun toegekende gelden reeds gekregen. 

De begroting wordt goedgekeurd voor 2019.

Pauze

8. Bestuurswijzigingen
Ruben den Uil is aftredend en herkiesbaar. Hij stelt zich herkiesbaar 
en dat wordt door de aanwezige leden gewaardeerd middels een ap-
plaus.
Jorrit Hazen is aftredend en herkiesbaar. Hij stelt zich herkiesbaar en 
dat wordt door de aanwezige leden gewaardeerd middels een applaus.

Willem Spijkerman 
voorzitter van de 
baarscommissie is 
aftredend en stopt 
helaas na 12 jaar be-
stuurswerk om ge-
zondheidsredenen. 
Willem wordt be-
noemd als erelid.
Kees Mandjes voor-
zitter van de vliegvis-

commissie zal wat zaken waarnemen voor de baarscommissie. 
Arno Zuijdam stopt als voorzitter van de karpercommissie. De kar-
percommissie loopt goed en dat heeft hij goed opgezet. Arno blijft 
actief voor verschillende hand- en spandiensten. Arno ontvangt hier-

voor een bos bloemen en een attentie. Als slotpleidooi geeft Arno een 
toelichting op de tien geboden voor de Zaanse Karpervissers. 
Na instemming van het bestuur worden deze verspreid onder de (kar-
per)vissers. Bas Witte zal als aanspreekpunt van de karpercommissie 
gaan optreden.
Danielle Prinsze is vorig jaar benoemd tot voorzitter van de roofvis-
commissie, maar dit heeft niet geleid tot een succesvolle samenwer-
king. Zij is gestopt. Matthijs van Diemen zal coördinator van de roof-
viscommissie worden.

Brand Koopman is vorig jaar benoemd als voorzitter van de jeugdaf-
deling. Hij was niet ge-
lukkig in deze rol. Met 
de komst van nieuwe 
leden heeft hij echter 
kenbaar gemaakt zich 
te willen richten op de 
controlecommissie. Als 
dank krijgt hij een bos 
bloemen en een attentie.

Het heeft ons als be-
stuur ook aan het denken gezet. Op welk moment benoem je in de 
voorjaarsvergadering iemand als lid van het Algemeen Bestuur? Wil 
iemand dat wel? Is deze persoon geschikt? Heeft de kandidaat reeds er-
varing laten zien binnen de betreffende commissie? Moet die persoon 
niet eerst een periode meedraaien? Allemaal reële vragen, waarbij ook 
nog de vraag komt wat is een goed platform om als bestuur de con-
tacten met de verschillende commissies te onderhouden, met welke 
frequentie, hoe komt men van elkaar op de hoogte wat voor zaken er 
bij de verschillende commissies spelen? Welke problemen zijn herken-
baar? Heeft men ondersteuning nodig bij bepaalde activiteiten? Moet 
het meer een soort van operationeel overleg worden?
Daar komen we nog op terug…

Trudy van Daal als coördinator van de klaverjascommissie stopt er-
mee. Coby de Jong is haar opvolgster.

Ook Wim de Vries is aftredend en herkiesbaar. Nu hij een lintje heeft 
gekregen van de koning voor 40 jaar actief zijn in het bestuur plakt hij 
er nog een termijn achteraan. Dat wordt door de aanwezige leden ge-
waardeerd middels een applaus. Wel doet hij de oproep dat er gekeken 
moet worden voor een andere voorzitter na deze termijn.

9. Rondvraag en sluiting
Joop Gruys vraagt aan Piet Rol wat de status is van het Nauernasche 
Vaart. Er kan nu niet goed meer gevist worden door de schuine kades 
en de trottoirbanden. Piet heeft contact opgenomen met de project-
leider maar wacht op een reactie. Piet en Wim zullen nog eens con-
tact opnemen. Als vervolgvraag komt Joop met de vraag of er nog 
geld beschikbaar is voor steigers. Wim antwoordt dat de provincie 
een miljoen beschikbaar heeft en dat de HVZ een aantal punten heeft 
ingebracht. Dit zal opgevolgd worden zodra de stofwolken van de ver-
kiezingen zijn neergedaald.
Daarna volgt er een verloting van hengelsportmaterialen, etenswaren 
en gerookte zalm of makreel.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur en bedankt een ieder 
voor de komst. Verder wijst hij op de najaarsbijeenkomst met een 
lezing van roofvisser en visgids Michael Stalenhoef.

Jorrit Hazen
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Monsters
Het waren de roemruchte jaren 90. Bert S. en ik waren er al 
een aantal keren langsgereden en hadden er nog vaker over 
gesproken en gefantaseerd. De waarschuwing van de hon-
denkoppen ondertiteld met  ‘hier waken wij’ op het gesloten 
hek, had ons er tot nu toe echter van weerhouden het terrein 
te betreden. 

En voor de zoveelste keer op zoek naar noch betere stekken reden 
we er per ongeluk weer expres voorbij. Met m’n voorhoofd tegen de 
voorruit drong het pijnlijk langzaam tot me door dat  iemand met z’n 
klompen op het rempedaal getrapt had, en de bus op de dijk langs 
het kanaal tot stilstand had gebracht. Versuft hoorde ik ergens in de 
verte  een stem roepen dat het hek open stond. We keken elkaar aan 
en zonder verder iets te zeggen stapten we het terrein op. We zochten 
naar een deurbel of iets dergelijks, maar tevergeefs. Het grind knarste 
onder onze voeten toen we verder liepen. Honden sloegen aan. Een 
doberman en een bouvier achter een hek dat gelukkig wel dicht zat. 
Ze maakten daarom geen enkele indruk op ons, en stoer liepen we 
met een klein boogje om de schutting heen.

Bakvissen
“Wie A zegt moet ook B zeggen” dacht ik, en tikte voorzichtig op een 
raam. Tegelijkertijd probeerde ik een blik te werpen in wat veronder-
steld werd de woonkamer van het bouwval te zijn. Een soort gordijn 

beperkte mijn zicht 
echter tot slechts een 
paar centimeter. Het 
geblaf van de honden 
zwol inmiddels aan 
tot oorverdovend. Er 
verscheen een jon-
geman van een jaar 
of twintig die op ge-
paste afstand achter 
de schutting tot stil-
stand kwam. Je zag 
hem denken, ‘hoe ra-
ken die hier nu weer 
verzeild?’ En terwijl 
hij de honden beval 

te gaan zitten, opende hij de poort om ons van wat dichterbij te woord 
te staan. “Hallo...?” Wij groetten terug en knikten minzaam naar z’n 
twee jongere zusjes die er ook bij kwamen staan.
‘Wij zijn op zoek naar de beheerder van dit terrein”, begon ik, “we 
reden hier toevallig langs en onze aandacht werd getrokken door de 
prachtige omgeving, en in het bijzonder door de schoonheid van het 
water. We zouden hier graag een keer vissen”.
“Dat vindt m’n vader wel goed”, zei de knul. “Ja, leuk”, giechelden de 
bakvissen die blijkbaar nog nooit, of anders wel heel erg lang geleden 
vreemde mensen op het terrein hadden gezien. En dan meteen van die 
knappe kerels ook.
“Is je vader thuis?” vervolgde Bert.
“Nee, maar ik zeg het wel regen ‘m”, was het antwoord van de jongen. 
“Weet je wat”, zei ik, “we melden het gewoon even een dag van te 
voren als we willen vissen”.
In een nauwelijks te onderdrukken jubelstemming liepen we terug 
naar de bus. “Als dit toch eens echt waar zal blijken te zijn als we straks 
wakker worden”, kraaide ik. 
“Volgende week woensdag”, zei Bert. “Dan gaan we dinsdag even zeg-
gen dat we komen”.

Als jullie er maar geen zooitje van maken....
Hans B. had al het een en ander van z’n zoon vernomen en vond alles 
prima. Als we er maar geen puinhoop van maakten... We haastten ons 
te zeggen dat wij sowieso nooit troep achterlaten. Dat doen natuur-
minnende karpervissers niet. En bovendien... het zijn altijd anderen 
die er een bende van maken! Maar dat laatste dacht ik alleen maar. 
Het bleek een aardige vent, die als een soort bewaker de scepter zwaai-
de over het water en het land waarop geheim materiaal lag opgeslagen 
van een roemruchte Zaanse fabriek.

We mochten vissen wanneer we wilden, alleen als het hek bij de oprit 
niet open stond werden we geacht niet welkom te zijn. “Oh ja, en 
liever niets ‘s nachts, dat is niet handig voor het overzicht en de nacht-
rust”. “Mogen we alvast even rondkijken?” “Geen probleem, dan ga 
ik weer verder met m’n werk”. We beloofden ons af te melden als we 
zouden vertrekken, en een dag van te voren aan te geven als we wilden 
vissen. Dat vond Hans echter net iets te veel gedoe. “Als jullie er maar 
geen zooitje van maken...”
Soepel klommen we over het houten hek dat de afscheiding vormde 
tussen het erf en het grasland rondom het water. Zielsgelukkig zet-
ten we ons in het gras, de neuzen dezelfde kant op. Het uitzicht was 
fenomenaal en de stilte adembenemend. Niets in het leven van een 
karpervisser was mooier dan dit. Een uil, heel in verte  het gekukel van 
een haan die zich verslapen had, een grote kolk en een dikke deining 
van een karper. Vangen zou welhaast bijzaak worden.

De volgende dag waren we terug. Niet te vroeg, want we wilden nie-
mand wakker maken en iedereen te vriend houden. Voorzichtig reed 
Bert de bus het terrein op. “Goedmorgen, enne.... zet hem daar maar 
neer, dan valt ie niet zo op. Het gaat verder niemand wat aan dat jullie 
hier vissen”.  Aardige vent die Hans, die snapt het tenminste.
Het beloofde een gedenkwaardige zomer te worden. We visten met 
boilies, piepers en kikkererwten. En van meet af aan hebben we gevan-
gen, stuk voor stuk mooie karpers. Kun je nagaan, maagdelijk water 
en meteen scoren met boilies. Weg met al die fabeltjes dat karpers 
eerst ergens aan zouden moeten wennen. En wat een onzin ook dat 
moderne karpers geen aardappels zouden lusten. En uitkijkend over 
het water hebben staarten van enorme vissen gezien. Staartlobben zo 
groot als volwassen mannenhanden wapperden minutenlang boven 
onze voerstekken. Stel je toch eens voor, op een stek waar het water 
ruim een meter diep is. Het zou een kwestie van tijd zijn en dan zou-
den we de eerste dertigers voorzichtig in het grasland leggen.
We konden ons geluk niet op.....

Toen sloeg het noodlot toe
Omdat Bert een weekje op vakantie ging, spraken we af dat Bert G. 
de honneurs voor Bert S. zou waarnemen. Ik hoefde bij Bert G. nau-
welijks aan te dringen, en twee dagen later knarsten de banden van 
zijn auto in het grind van Hans. “Ik zal je even rondleiden”, fluisterde 
ik enthousiast. Even later klommen we soepel over het voor mij al zo 
vertrouwd geworden houten hek. Berts ogen puilden bijna uit het 
hoofd. Zulk schoon water had hij nog nooit gezien. En hij mocht 
daar vissen! Hij mocht daar ook één dagje de geur opsnuiven van 
mest en pas gemaaid gras, en de stilte horen die nog maar op weinig 
plaatsen in Nederland te horen is... “Bert”,  stoorde ik hem sissend bij 
het dagdromen, “het gaat niet helemaal goed geloof ik”. Geschrokken 
sprongen we overeind... 
Met opgetrokken bovenlippen en de messcherpe tanden duidelijk 
zichtbaar stoven de honden grommend op ons af. Nog 20 meter 
slechts,  10 meter nog, 5 meter.... “Halt!” Een krijsende vrouwenstem 



Een bedankje van de HVZ voor je inzet bij de 
Hengelsportbeurs
Zaterdag 6 juli hebben ongeveer 35  vrijwilligers, die zich ieder jaar 
weer inzetten, gezellig met elkaar van een barbecue voor en in het 
HVZ gebouw genoten. Deze BBQ is een bedankje van onze vereniging 
voor een of meerdere dagen inzet om de HVZ Hengelsportbeurs tot 
een succes voor alle leden te maken. Maar vooral ook nieuwe leden te 
informeren over de HVZ en haar viswateren, wedstrijden, commissies 
en andere verenigingsactiviteiten. In de laatste nabespreking van de 
beurs in maart van dit jaar is besproken wat goed maar ook niet goed 
is gegaan. Dus doen we dit volgend jaar nog beter. 
Er is heerlijk en smakelijk gegeten van het gesponsorde vlees van sla-
gerij Schoen van de Zuiddijk in Zaandam (waarvoor dank namens de 

HVZ) Chris en Roland hanteerden de tangen met verve en Maarten en 
Henk hadden voor voldoende stokbrood, salades, sauzen en drankjes 
gezorgd. Nogmaals iedereen die bij onze beurs heeft geholpen hart-
stikke bedankt namens de HVZ en mijzelf. 

In het najaar gaan we weer vergaderen over hoe we de Hengelsport-
beurs van 2020 gaan inrichten. Ieder jaar is het weer even kijken wie 
een plaatsje krijgt in de beurshal en of het aanbod voor onze leden 
aantrekkelijk is. Heb jij hierover ideeën neem dan contact op met 
Frans Hagens op hengelsportbeurs@hvznet.nl. 

nieuws sep - okt 2019    15kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

had ze tot staan gecommandeerd. “En nou op-
gesodemieterd”. Als versteend stonden we daar, 
koud zweet ‘all over the place’,niet in staat om ook 
maar iets uit te brengen. “U... ja, u ken ik wel”, 
wees de kenau mijn kant op, “maar u heeft hier 
niets te zoeken” sneerde ze naar Bert G. “En nou 
wegwezen, allebei... anders laat ik ze hun gang 
gaan hoor...!” Grommend en kwijlend onder-
streepten de honden de woorden van het vrouw-
tje, klaar om ons te bespringen. “Maar mevrouw, 
van Hans mogen we hier vissen...”, probeerde ik 
nog, “is hij misschien thuis?” “U ja, u mocht hier 
vissen ja, met die andere meneer ja, maar hij niet 
“, wees ze naar Bert G. “En nou opdonderen, we 
willen jullie hier nooit, nooit meer zien”. Houte-
rig buitelden we over het hek, de laatste meters 
naar de auto hebben we ongeveer gevlogen.... We 
hadden toch echt ‘apport’ verstaan... Precies op 
tijd knalden de portieren in het slot. Twee secon-
den later en we zouden er zijn geweest. 
Slierten kwijlend stonden ze op hun achterpoten 
met hun voorpoten tegen de auto aan. Een do-
berman en een bouvier..... monsters!

Chrivél



koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek
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Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664

€ 5,- retour voor je
oude snoer!

100 meter nylon
0,25/0,28/0,30
€ 6,95 €1,95

Rod Pod voor 3
hengels

Incl. 3 swingers
€ 29,95

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

VAN

WIJ SPOELEN GRATIS OP

VOOR

Slagerij Schoen

Al meer dan 100 jaar een begrip in de 
Zaanstreek!

Zuiddijk 63 1501 CB Zaandam 075-6163394

info@slagerijschoen.nl


