
nr.  5
Hengelsportvereniging Zaanstreek  www.hvznet.nl        nov - dec 2019

nieuws

Nederlands Kampioenschap 
Baarsvissen



2 nieuws nov - dec 2019

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

Advertenties en coördinatie
Frans Hagens, f.h@upcmail.nl

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden

© Overname van artikelen, foto’s en illu-
straties is niet toegestaan zonder schrif-
telijke toestemming.

Agenda
Commissie zout
17 november en 15 december bootvissen. Zie 
voor meer info. p. 5.

HVZ algemeen
29 oktober najaarsbijeenkomst
inloopmiddagen: maandag 4 november en 
maandag 2 december
Zondag 23 februari 2020 Hengelsportbeurs

Wintercompetitie
26 oktober NH kanaal boven IJ, 2 november 
NH kanaal Purmerland. Zie voor meer data 
de website.

Klaverjassen
18 oktober, 1,15 en 29 november, 13 en 27 
december

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

Vispassen 2020
Per 7 oktober is het boekjaar bij SVN 
afgesloten voor de aanmaak van de vis-
passen 2020. 

Van ons als HVZ wordt verwacht dat wij alle 
wijzigingen hebben doorgevoerd. Opzeggin-
gen, nieuwe leden en wijzigingen in adressen 
of functies worden ook verwerkt. Dan gaan 
zoals gebruikelijk de incasso’s en acceptgiro’s 
in november de deur uit. 
Na inning van de contributie zijn de vispas-
sen dus ruim voor 1 januari 2020 weer bij alle 
leden in de bus. 
Mocht dit bij jou niet het geval zijn dan kun 
je bellen met sportvisserij Nederland op 
tel. 0900-2025358.
Enkele 65+ leden ontvingen op aanvraag 
nog een korting van €4,50 op de contribu-
tie. Daar dit in de centrale administratie van 
Sportvisserij Nederland niet te verwerken is, 
komt deze speciale HVZ oude regeling en 
dus de korting te vervallen.
Op dinsdagmiddag is het clubgebouw 
geopend voor alle vragen. Ook de nachtvis 

en 3e hengelvergunningen 2020 zijn vanaf 
november weer verkrijgbaar. Let op 100 stuks 
alleen voor HVZ leden. Vergunningen wor-
den op volgorde van aanvraag uitgegeven.
Elke 1e maandagmiddag van de maand  is 
het praathuis open tijdens de inloopmiddag. 
Ook dan kun je voor alle vragen omtrent je 
lidmaatschap terecht.

Henk op den Akker

Voorwoord
Eind augustus is Liv Outdoor na slechts 
drie jaar failliet gegaan. Een slechte zaak 
wanneer het aantal hengelsportzaken, 
niet alleen in de Zaanstreek, beduidend 
minder wordt. 

Het aantal vissers is redelijk stabiel, het zal te 
maken hebben met de aankopen via internet. 
Voor ons jammer dat er een verkoopkanaal 
voor de visvergunningen is weggevallen en 
daarnaast heeft onze penningmeester nog een 
claim bij de curator gelegd, voor een bedrag 
voor verkochte vergunningen en geplaatste 
advertenties in ons HVZ nieuws. Waardeloos 
natuurlijk als dit niet wordt betaald!

Baarsvissen
Op 1 september organiseerde de baarscom-
missie van de HVZ de selectiewedstrijd voor 
het NK baarsvissen. In ons thuiswater wisten 
vijf HVZ leden zich te plaatsen voor het NK 
dat inmiddels op 5 oktober in Edam is gevist. 
Zie voor de verslagen bladzijde 6.

Nota dierenwelzijn
Op 19 september kwam de gemeenteraad van 
Zaanstad bijeen en stond de nota dierenwel-
zijn op de agenda. Voor het positieve verslag 
verwijs ik naar het artikel op bladzijde 10.  
Onze inspanningen zijn niet voor niets ge-
weest en de hengelsport, met de HVZ in het 
bijzonder, wordt nu duidelijk benoemd.

Karperwedstrijd
In oktober is er door de karpercommis-
sie weer een meerdaagse karperwedstrijd in 
en om de Jagersplas gevist. De beschikbare 
plekken voor koppels waren weer snel volge-
boekt. 

Wel en wee binnen de 
vereniging
Als vanouds organiseren de commissies hun 
activiteiten voor onze leden en dat verloopt 
allemaal prima. De activiteiten voor het 
nieuwe jaar worden al voorzichtig voorbereid 
en dat geldt ook voor de hengelsportbeurs op 
zondag 23 februari volgend jaar.

Wim de Vries
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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.

“Gatver ...!”, zei mevrouw Karper
tegen haar man,

“heb je je alweer laten vangen
aan een knoflook boilie !!!

Wurrempie
Van de redactie
Is het je wel eens opgevallen hoeveel spreekwoorden en ge-
zegden er zijn die over vis(sen) gaan? Zo heb je bijvoorbeeld 
vast wel eens ‘achter het net gevist’ of ‘een visje verschalkt’.
Maar ik hoop natuurlijk niet dat je dit jaar ‘de vis te duur hebt 
betaald’.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik zou zeggen, zoek ze maar 
eens op.
Nu we inmiddels zijn beland bij het vijfde en laatste nummer van dit 
jaar hoop ik dat jullie je ‘als een vis in het water’ hebben gevoeld bij 
alle activiteiten van de HVZ in 2019.

Ik zou zeggen, op naar een nieuw jaar.... ‘zo gezond als een vis’ ;-)

Annegreet van der Ros

Wurrempie

Van de controlecommissie
De grote groepscontrole van 1 september jl. met 5 controleurs 
en 2 Boa’s eindigde toch helaas weer met enkele bekeuringen 
en de inname van 1 vispas. 

De ingenomen vispas bleek geleend te zijn en niet van de betreffende 
sportvisser. Een zaak voor de commissie van overtredingen dus. 
Ook een zaak voor de commissie is er een van ernstiger aard. 
Gevangen snoek die mishandeld en zwaar beschadigd in een kofferbak 
terecht kwam waar meer vissen bleken te liggen. Hier wordt zwaar 
tegen opgetreden en ook hier wordt de commissie verzocht de zaken 
te beoordelen en het bestuur te adviseren. 

Henk op den Akker

Te koop
Vliegbindtafel geheel compleet incl.
huiden, veertjes, garen, gereedschap.
Kortom alles erop en eraan.
Dhr. C. Boering
P. Mondriaanstraat 83 te Zaandam
Tel. 075-6145244
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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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Zeeviscompetitiewedstrijden 
en recreatief zeevissen
We nodigen de zeevissers en geïnteresseerde vissers uit voor de laat-
ste twee zeeviscompetitie wedstrijden van 2019.  
 
De zevende wedstrijd is met de boot vanuit Scheveningen op 17 
november 2019 en op zondag 15 december is de afsluitende wedstrijd 
op de Noordpier van Wijk aan Zee.
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 
zeevissen@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’ -> Zeevis-
sen.

De zeeviscommissie

Scheveningen 24 maart 2019
Met een matige opkomst, 22 man vertok de boot om 8 uur richting de 
visgronden. Na drie kwartier varen ging de boot voor anker en kon er 
gevist worden. De vangstberichten waren niet goed. Gelukkig bleek 
dit niet te kloppen want zodra de paternosters de bodem bereikten, 
begonnen de hengeltoppen te rammelen.
Drie scharren tegelijk was meer regel dan uitzondering. Het werd een 
waar scharrenbal. De zon liet zich ook van zijn goeie kant zien en de 
vispakken gingen al snel uit. De visdag was zo voorbij door de mooie 
vangsten en het mooie weer. Dit alles resulteerde in de volgende uit-
slag:
3e Maarten van de Beemd met 10.25m.
2e  Siem Rem met 12.80m
1e Wim Heijnen met 17.57m

Op de terugvaart was het een drukte van jewelste bij de visschoon-
maakplkaats. We kunnen weer terug kijken op een fantastische visdag.

Paaswedstrijd Wijk aan zee 14 april 2019
Alweer de 2e wedsrijd van het visseisoen. Met 21 man totaal waarvan 
er 4 bij de parkeerplaats gingen vissen en de rest op de pier. Door 
de oosten wind voelde het zeer koud aan. Niet iedereen was hier op 
voorbereid en voor deze vissers werd het een lange koude visdag. De 
vangsten vielen over het algemeen erg tegen. 15 man ving niets. Echter 
zijn er dan toch weer een paar klasbakken die er boven uit schieten ten 
opzichte van de rest.
3e werd Siem Rem  met 1.36m
2e werd Wim Heijne  met 1.74m

En 1e werd Wim Goudriaan met 12 vissen waarvan 1 zeebaars van 
42cm.Hij ving totaal 2m en 63cm aan gul en zeebaars.
Na het vissen was de prijsuitreiking in cafe de zon en werd de Metalo 
paas trofee aan Wim Goudriaan uitgereikt. Hierna volgde de uitrei-
king van de  koppelwedstrijd die deze keer niet uit geld maar uit eieren 
bestond. Na de tombola en een paar borels ging iedereen huiswaarts. 
Ondanks de slechte vangsten en het koude weer was het toch weer een 
geslaagde visdag

Scheveningen 22 september 2019
Deze dag stond in het teken van het captains diner en het mooie weer. 
Dat was maar goed ook , want van de vangsten hoefden we het niet 
te hebben. Dit was vooral jammer voor de vele introducés die mee 
waren, en toch hadden gerekend op een maaltje vis. Door deze intro’s 
hadden we een goed gevulde boot. Gaan jullie de volgende keer weer 
mee? Al is het maar voor de gezelligheid.
De schipper loste een oude belofte in door ons een fantastisch cap-
tains diner voor te schotelen.  Dit bestond traditioneel uit kapucijners, 
spek, uien en zuur.(zie foto) Met een lekker biertje was dit niet te 
versmaden.

De vangsten bestonden enkel uit (zeer) kleine wijting en een enkele 
schar. De uitslag van deze dag is als volgt:
3 Ruben den Uil met een schamele 2.28m
2 Siem Rem met slechts 7cm meer 
1 Wim Heijnen met 2.75m

Ruben den Uil
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Selectie Nederlands kampioenschap baarsvissen
Op 1 september werd de selectie N.K. baarsvissen gehouden. 
De organisatie was in handen van onze HVZ.
Er werd gevist in de wijk Rooswijk in Zaandijk.

Aanwezig waren 32 deelnemers voornamelijk uit Noord Holland die 
met elkaar ruim 1100 baarsjes vingen. Gek genoeg is het vissen op 
baars vooral in onze provincie populair. Er deden 7 vissers van de 
HVZ  mee  en maar liefst 6 ervan wisten zich te plaatsen.
Frans Hogeterp, Tim Mandjes, Ton Moed, Willem Spijkerman, Jaap 
de Bouter en Dirk v.d. Bosch mogen dus op 5 oktober het Nederlands 
Kampioenschap baars vissen in Edam mee vissen.
Mannen gefeliciteerd!

Winnaar werd Cees Sanders met 64 stuks, 2e werd Jan de Jonge met 
62 stuks en 3e werd Klaas Frantzen met 60 stuks.

Willem Spijkerman

Foto’s en voorzijde: Anton van Daal

NK Baars 5 oktober
Op zaterdag 5 oktober werd het NK baars vervist in Edam. 
Hadden we de gehele week te maken met vele regenbuien, 
deze dag scheen zowaar het zonnetje.

Na uitleg van de wedstrijdleiding hoe er gelopen moest worden om bij 
het wedstrijdparcours te komen, ging iedereen op weg. 
En een wandelwedstrijd werd het.
55 deelnemers, is een kleine 300 meter per stek en dat met een volle 
bepakking. Want ook de riethaken waren nodig in de 2e en 3e stek.

De verschillen waren in de eerste stek meteen groot. Waar de meeste 
vissers er zo’n 20 vingen, hadden Henk Roos en Jeroen Buys er in de 
40.
De volgende stekken hebben deze 2 mannen een ware strijd uitge-
vochten met als achtervolger Thom Groot, die als enige Jeroen en 

Henk in het vizier hield.
In totaal werden er door 55 deelnemers maar liefst 3612 baarsjes ge-
vangen.

Onze HVZ’ers speelden een bescheiden rol. 
Beste man van ons was Frans Hogeterp met 70 stuks, waarmee hij 20 
ste werd, daarna kwam Tim Mandjes met 60 stuks.
Willem met 48, Ton Moed met 40, Jaap de Bouter 39 en Dick v.d. 
Bosch had er 29.
Nederlands Kampioen werd Henk Roos met 145 stuks, gevolgd door 
Jeroen Buys met 130 stuks. 3e werd Thom Groot met 123 stuks.
Een mooi NK met een hele goede vangst en prima georganiseerd door 
H.S.V. Edam.

Willem Spijkerman
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Bestuursviswedstrijd
Op 3 september was het weer zover, de bestuursviswedstrijd. 
Dit jaar was de locatie het Plashuis in Noorden bij Nieuwkoop.
Vijftien vissers hadden zich aangemeld en waren keurig op tijd 
voor de koffie.

We kregen uitleg waar we wel en niet mochten vissen, en daarna na-
men tien mensen de boot en vijf vissers bleven aan de kant vissen.
Thijs liet aan de kantvissers zien hoe snel je een vis kan vangen. Want 
na twee minuten landde hij zijn eerste vis. Dat dit later zijn enigste
vis bleek te zijn, gaan we niet verraden.

Met de vaste stok vissen vanaf de kant bleek niet zo’n succes, want wat 
Martijn en Willem ook probeerden, het bleef bij hele kleine visjes.
Even verder zaten Ton en Joop met de Feeder, en dat was een betere 
keuze. Zij vingen wel wat grote vis.
Er was vandaag een duoboot, Jorrit en Ruben gingen samen op jacht. 
Dat twee samen meer weten dan èèn ging niet helemaal op, want
alleen Ruben ving twee palingen.

Sommige van ons gingen na een uur op zoek naar een nieuwe stek, 
omdat de wind toch wel tegenviel. Gelukkig bleef het wel droog, dus 
rond 16.00 uur meldde iedereen zich om onder het genot van een 
drankje hun visverhaal te vertellen.
Daarna werden we aan tafel geroepen om van een heerlijk diner te 
genieten.

Tussen het eten door maakte Wim de uitslag bekend:

1. Wim de Vries met 11.14 meter
2. Henk op den Akker 4.18
3. Hans Beltman  3.16
4. Ton Moed 2.98
5. John Allrich 2.03

Grootste vis was dit jaar de door Ruben gevangen enorme paling van 
70 cm. 

Na afloop werd nog even nagezeten en is een ieder vooral benieuwd 
waar volgend jaar de visdag zal plaatsvinden.
 

Willem Spijkerman

Roofviscommissie
Hoewel de roofviscommissie nog maar net begonnen is, heb-
ben wij al veel ideeën bedacht hoe wij de Zaanse roofvisser 
het beste kunnen bedienen. 

We hebben veel leuke plannen met onder anderen een clinic, een wed-
strijd en aanwezig te zijn bij evenementen. Zo waren wij het afgelopen 
jaar aanwezig op de HVZ beurs. Ook bij Sportvisserij Mid-West Ne-
derland streetfishing wedstrijd in Zaandam waren wij actief en hebben 
we geholpen met de jeugdvisdag in Zaandam. Dit was erg leuk en 
leerzaam om te doen en bewijst ook dat de roofviscommissie zeker een 
directe meerwaarde heeft voor onze vereniging. 

Het vissen op roofvis is enorm populair en onze wateren lenen zich er 
bij uitstek voor. In de mooie, ondiepe poldersloten of op het diepere 
water van de Zaan. Als je vist op roofvis zit je constant in spanning 
omdat je weet dat er moment komt waarop een snoek op je plug duikt 
of je pen met een stukje vis ineens wegloopt.
Om onze plannen en ideeën over het delen van kennis en informatie 
maar ook het organiseren en uitvoeren vorm te geven, zoeken wij nog 

mensen die hierbij willen helpen. Lijkt dit jou wat? Neem dan even 
contact op met Matthijs van Diemen 
(matthijsvandiemen2000@gmail.com) of met Jorrit Hazen 
(info@jorrithazen.nl)

Matthijs van Diemen
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Karpercommissie                                                   
Even voorstellen...

Mijn naam is Eelco Willemse, wonend in Zaandam en van oorsprong 
Hagenaar.
Dit jaar ben ik lid geworden van de Karpercommisie omdat mijn pas-
sie karpervissen is. Ik vis het hele jaar door dus wil ik mijn steentje wel 
bijdragen aan de commissie. 

September is mijn vakantiemaand en heb ik 3 weken aaneengesloten 
gevist. 1 week in het Kinselmeer en 2 weken in Frankrijk. In totaal 53 
karpers gevangen waarvan de zwaarste 42 pond was.
Na die drie weken vertoeven in een karpertent en toebehoren is het 
toch wel weer lekker om in je eigen bedje te slapen.

Advies
Mijn systeem en advies is: hou het simpel (niet teveel poespas met 
onderlijnen), voer niet te veel en gebruik niet te veel soorten boilies op 
je stek en (Pionier Baits) ontbreekt niet in mijn uitrusting.
Mijn stelling is om met de andere commissieleden de karpervissers 
meer doelstelling te geven met informatie, workshop en theorie/prak-
tijk vissen met de jeugd op karper vissen en zeker de karper wedstrij-
den te promoten.
Uiteraard ben ik bereid om vragen die men heeft over karpervissen 
te beantwoorden. U kunt dan altijd contact opnemen met mij of de 
commissie.

Hopend op een mooie en actieve vistijd bij HVZ en de Karper com-
misie.

Eelco Willemse

Wintercompetitie Een mooie en zeldzame ghost karper. 
Gevangen door de deskundige karpervisser Piet Rietvink in een 
water dat uitkomt in de polder.Als u dit leest is de HVZ Wintercompetitie inmiddels begonnen. 

De eerste wedstrijd is op 5 oktober gevist in de Markervaart. 
We vissen 9 wedstrijden, waarvan er 2 afgeschreven kunnen 
worden (de slechtste 2 resultaten).

We vissen met ongeveer 15 personen en de locaties variëren van be-
kend HVZ water zoals de Zaan tot het het Noord Hollandsch kanaal, 
zo lang het water maar diep is. 
Na de laatste wedstrijd is direct de prijsuitreiking in het Wapen van 
Assendelft. De uitslag volgt in het volgende HVZ nummer.

Met vriendelijke groet, Martijn Tijms
Commissie Wedstrijden/Zoet

Mijn vangst
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Polderkolder
Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar mijn karperseizoen 
was op z’n zachtst gezegd uitermate enerverend. Zo viste ik 
een aantal korte sessies vanuit de boot in mijn favoriete pol-
der, en ik moet zeggen, ik heb bepaald niet stil gezeten. 

Want behalve dat ik met een lichte penhengel een aantal boerenkar-
perachtige krachtpatsertjes ving, werd ik regelmatig overspoeld door 

de verfrissende hek- en boeggolven van voortrazende medewaterspor-
ters, al dan niet achtervolgd door iemand op een surfboard.

Ik moest me vaak goed schrap zetten om niet tussen de wal en het 
schip te belanden.

Uitermate spannend allemaal, want het leek door die deining ook nog 
eens of ik beet had. De pen danste op en neer, en verdween, afhanke-
lijk van de hoogte van de golf, regelmatig onder water. En aangezien 
‘niet geslagen altijd mis’ is, probeerde ik dan toch weer een haak te 
zetten in iets wat eigenlijk een karperlip had moeten zijn. 
‘Golfjesbeet’, zoals mijn vader dat vroeger steevast pleegde te noemen, 
toen we nog in de Zaan visten.

Of ik al iets gevangen had
En of dat allemaal nog niet genoeg was, ontwaarde ik, genietend van 
de stilte in ‘mijn’ polder, een bonte stoet van allerhande plezier- en 
andere vaartuigen. De eigenaren ervan namen samen met meevarende 
landrotten deel aan de jaarlijkse alcohol- cq puzzeltocht. De blikvan-
ger was een grote boerenschuit die als techno- en houseboot was inge-
richt. De 30 opvarenden van allerlei pluimage dansten uitbundig en 
zongen de kelen schor, het gebruik van alcohol als smeermiddel was 
daarom geen overbodige luxe. 

Luid schreeuwend werd bij mij geïnformeerd of ik al iets gevangen 
had. Ik deed er maar het zwijgen toe, er was al herrie genoeg...
Het was er verschrikkelijk gezellig, vooral de enorm zware bastonen 
waar de gedraaide muziek voornamelijk uit leek te bestaan, waren in-
drukwekkend. Het moet een wonder zijn geweest dat ze elkaar nog 
konden verstaan... Het leek misschien maar zo....
De kapitein zette zichzelf en zijn gezelschap af op een dichtbij gelegen 
eilandje, waar het feest pas echt losbarstte. De grond onder hun voe-
ten resoneerde als trilveen....
Eindelijk hoorde ik de natuur een keertje niet. Een verademing!

Chrivél

Ook in 2020 HVZ 
Hengelsportbeurs!
Wij zijn alweer gestart met de voorbereidingen voor onze alom ge-
roemde HVZ beurs.
De sporthal Zaanstad zuid is weer gereserveerd voor zondag 23 
februari 2020. Van een aantal winkeliers is alweer positief bericht 
over deelname ontvangen. Zo pakt Lagerweij hengelsport uit West-
zaan groter uit dan ooit en ook Hengelsport IJmuiden zal weer pa-
raat zijn. 
Natuurlijk komen er nog veel meer dus het kan geen kwaad om 
deze datum vast te noteren. Ook onze beroemde tweedehands- en 
ruilbeurs wordt weer gehouden dus kun je deze winter vast je hen-
gelspullen verzamelen, die je niet meer gebruikt, bij elkaar zoeken. 
Deze kun je dan bij de HVZ aanbieden en op de beursdag worden 
deze gratis, voor leden, uitgestald en mogelijk verkocht aan de ruim 
duizend bezoekers. Heb je zelf interesse om aan onze beurs deel 
te nemen? Overleg dit dan met Frans Hagens. In het eerste HVZ 
nieuws van 2020 maken we alle activiteiten op de beurs bekend 
maar zoals altijd is deze beurs je kans om voor weinig geld je vis-
koffer te vullen, een nieuwe hengel te kopen of een mooie prijs te 
winnen.
Frans Hagens (HVZ beurs coördinator)  
hengelsportbeurs@hvznet.nl



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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Nota dierenwelzijn gemeente Zaanstad 
vastgesteld
Op 11 juli stond bij de gemeenteraad van Zaanstad de vaststel-
ling van de nota dierenwelzijn op de agenda. De oude nota 
dateerde uit 2009. 

Voorafgaand hadden we als HVZ, bij een bijeenkomst op het gemeen-
tehuis met maatschappelijk betrokken partners (natuur- en dierenor-
ganisaties), ingesproken en input gegeven om zo gezamenlijk te ko-
men tot de nieuwe nota dierenwelzijn.  
Daarna hebben we nog diverse stukken aangeleverd om de belangen 
van de hengelsport in Zaanstad te onderstrepen.

De concept-nota die uiteindelijk voor lag, bood voldoende perspectief 
voor de hengelsport. 
Toch leek het ons goed de raadsleden voorafgaand aan de vaststelling 
per e-mail persoonlijk nog nader te informeren.

Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd de behandeling doorge-
schoven na het zomerreces en waren er door hen diverse amendemen-
ten en moties ingediend. Zoals onder andere het beëindigen van de 
uitgifte en verlenging van de huurovereenkomst van Zaanstad aan de 
HVZ en het stoppen met het geven van vislessen op de basisscholen. 
Een duidelijk ontmoedigingsbeleid om uiteindelijk de hengelsport 
een halt toe te roepen. 

Na ruggespraak met en ondersteuning van de federatie Mid West en 
Sportvisserij Nederland heeft de HVZ als reactie aan de gemeente-
raadsleden persoonlijk een tweede  e-mail verzonden. 

Op 19 september was het zover. De hengelsport gerelateerde moties 
werden door de gemeenteraadsleden ter zijde geschoven en kregen 
vrijwel geen steun. De nieuwe nota dierenwelzijn is vastgesteld en de 
hengelsport, de HVZ in het bijzonder, wordt benoemd. Jaarlijks zal er 
een overleg zijn met de maatschappelijk betrokken partners. 
De HVZ blijft de belangen voor de hengelaars in de Zaanstreek be-
hartigen en we blijven alert dat de waterkwaliteit en daarmee een goe-
de visstand wordt geborgd. De forse vissterfte dit voorjaar in Zaandam 
Zuid geeft de noodzaak aan. Ook de toenemende verzilting vormt een 
aandachtspunt.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die bij bovenstaand beschreven pro-
ces betrokken is geweest.

Wim de Vries, voorzitter 
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Over vislijn: 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. 

Licht refractie 
Iedere lijn moet eigenlijk onzichtbaar zijn voor vis, helemaal als je 
in helder water vist. Vooral de vliegvissers moeten hun vlieg zo goed 

mogelijk presenteren, anders wil de vis gewoonweg niet stijgen om de 
vlieg te pakken. Bijna altijd hoor je alleen dit argument als men een 
fluoro carbon lijn koopt. Hoe meer een lijn verdwijnt in de natuur-
lijke omgeving des te minder het de schuwe vis afschrikt. In principe 
kent een vis een lijn niet, maar als een vis een schaduw van een lijn ziet 
bij het vliegvissen dan bestaat de kans dat hij niet naar de oppervlakte 
komt.

Zinksnelheid
 Een goede vislijn moet snel zinken op de plaats waar hij is ingegooid. 
Gewoon monofyl heeft ongeveer 40 sec nodig om zonder loodgewicht 
naar 30 cm diepte te gaan. Fluorocarbon van Riverge bijvoorbeeld 
doet dan in 15cm. Door het opnemen van water zal de lijn heel lang-
zaam gaan vervormen en zul je bijvoorbeeld een geheugen in de lijn 
zien. Fluoro Carbon neemt geen water op en vervormt dus nooit. 
Ook niet op de lange duur omdat het zonlicht geen schadelijk effect 
heeft op dit materiaal en bij gewoon nylon zeker wel. Daar vallen de 
atomen langzaam uit elkaar en wordt de lijn dus bros.

Temperatuur ongevoelig
Een gewone monofyllijn is gevoelig voor temperatuurschommelin-
gen. Bij kou wordt de lijn harder en ook zwakker. Fluorcarbon is ab-
soluut ongevoelig voor temperatuurschommelingen. 
 
Ongevoelig voor ultraviolette straling  
Als een gewone monofyllijn aan zonlicht wordt blootgesteld dan gaat 
de lijn absoluut in kwaliteit achteruit. Fluorocarbon is ongevoelig 
voor Ulta violette straling.

Slijtvastbaarheid/knoopsterkte
De lijn is veel harder dan een gewone monofyllijn en daarom gaan 
ook heel veel roofvisvissers over tot het gebruik van fluorcarbon om-
dat ze met een stevige lijn onzichtbaar zijn en zo het kunstaas veel 
beter tot zijn recht komt. Ik heb persoonlijk in Noorwegen met het 
vissen op snoek de hele week met één lijn gevist van 70/00 en niet een 
snoek maakte het kapot. Het andere voordeel was dat het niet kinkte 
zoals staal wel doet. Doordat de lijn niet poreus wordt, is de knoop 
dus ook veel beter en houdt langer dan gewoon monofyl.

Praktische test
Ik heb in totaal 8 keer de onderlijn bij het vertikaalvissen gemaakt van 
fluorocarbon en mijn vismaten met gewoon monofyl. Zowel op zee 
als op het Noordzeekanaal kwam de lijn alle keren als winnaar uit de 
strijd. Of ik nu de lijn gebruikte of mijn vriend, degene die de fluoro-
carbon lijn gebruikte kreeg bij gebruik van hetzelfde kunstaas, aan de 
zelfde kant van de boot vissend de meeste aanbeten. Bij het vliegvissen 
was het helemaal zo klaar als een klontje en werd ik helemaal wegge-
vist door mijn maatje die een fluor carbon leader gebruikte. 
De lijn neemt geen water op dus de  drijvende vlieg lag perfect op het 
water en vlak onder het oppervlak dreef de lijn. 
Bij mij was er altijd een klein stukje lijn op het wateroppervlak aan-
wezig. Bij zonnig weer komt er zo een schaduw van de lijn en zeker de 
forel en zalm vertrouwen het dan minder. Als ik in Noorwegen met de 
shad op grote koolvis vis, kan ik zo een relatieve dikke lijn gebruiken 
zonder dat ik bang hoef te zijn dat de lijn de vis afschrikt. Ook bij het 
zeebaarsvissen met kunstaas en met de dobber was het gebruik van 
Fluorocarbon beter dan de gewone monofyllijn. FLUORCARBON is 
misschien een oplossing voor een aantal problemen.

Pim Pos



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

Spinhengels
met molen en

nylon
vanaf € 29,95

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

Slagerij Schoen

Al meer dan 100 jaar een
 

begrip in de 
Zaanstreek!

Zuiddijk 63 1501 CB Zaandam 075-6163394

info@slagerijschoen.nl


