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Agenda
HVZ algemeen
Zondag 23 februari 2020 Hengelsportbeurs

Commissie zout
Eerste wedstrijd zeeviscompetitie 22 maart, 
tweede wedstrijd 5 april

Dinsdagcompetitie
Vanaf 5 mei. Zie voor het overzicht p. 9

Klaverjassen
31 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 
10 en 24 april, 4 en 18 september, 2, 16 en 30 
oktober, 13 en 27 november, 11 december

Vliegbinden
23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 
2, 16 en 30 april, 10 en 24 september, 8 en 22 
oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december

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

Voorwoord
Op het moment dat dit HVZ Nieuws 
wordt gelezen, liggen de feestdagen en 
de jaarwisseling al weer een poosje ach-
ter ons. Toch wil ik iedereen een gezond 
en een in alle opzichten visrijk 2020 
wensen! 

Ik ga ervan uit dat de door ons georganiseer-
de HVZ-activiteiten hierin een belangrijke 
rol mogen spelen. Voorwaarde is wel om hier 
dan actief aan deel te nemen, of wat natuur-
lijk ook kan het meehelpen met organiseren. 
Houd de website in de gaten; de commissies 
hebben hun voorbereidingen reeds getroffen.

In het volgende HVZ nieuws volgt het jaar-
verslag van het bestuur en van de verschil-
lende commissies. We kijken terug op een 
prima 2019 met een kleine stijging van het 
ledenaantal.

Dierenwelzijn
Het was een jaar waarin de nieuwe nota Die-
renwelzijn door de gemeente Zaanstad is 
vastgesteld. Inmiddels hebben we alweer een 
eerste positieve en constructieve bijeenkomst 
op het gemeentehuis actief bijgewoond. 
Onder leiding van de wethouder praten di-
verse belanghebbende organisaties (Dieren-
bescherming, Dierenzorg en Politie) over 
het welzijn van de dieren en het is mooi om 

vast te stellen dat de HVZ als een serieuze 
gesprekspartner wordt gezien. Een hernieuw-
de samenwerking met de dierenambulance-
organisatie bij vis in nood wordt voorbereid.
De huurovereenkomst met de gemeente 
Zaanstad is weer voor zes jaar verlengd. Met 
het beroep moeten nog wel wat aanvullende 
afspraken worden gemaakt.

Op 30 november zijn er weer 50 spiegelkar-
pers, in samenspraak met de federatie Mid 
West, in de Zaan uitgezet. Graag ontvangt 
de Karpercommissie terugmeldingen van ge-
vangen spiegelkarpers.

Zoals op de voorpagina is vermeld, houden 
we op zondag 23 februari weer onze jaarlijkse 
Hengelsportbeurs. Iedereen is van harte wel-
kom. Misschien tot dan?

Wim de Vries

Van de penningmeester
Alle leden met een automatische beta-
ling hebben de vispas inmiddels ont-
vangen. Zo niet neem dan contact op 
met Sportvisserij Nederland. 

Dit kan per mail naar: ledenadministratie@
vispas.nl. Leden die via acceptgiro betalen, 
ontvangen 4 weken na betaling de vispas. De 
verzending vindt plaats in bulk elke week. 
Ook hier geldt, wel betaald maar na 4 weken 
nog geen vispas, trek dan aan de bel.
Het doet ons genoegen te melden dat de 
HVZ er een wederverkoper bij heeft via 
hengelsportwinkel Lagerweij te Westzaan. 
J.J.Allanstraat 111 is het adres. Judith Lager-
weij zal je graag van dienst zijn bij het verkrij-
gen van een VBL zodat je direct kunt vissen. 
Dit is een versterking van het HVZ netwerk 
na het faillissement van Liv Outdoor. 
De bestellingen van Nacht en 3e hengelver-
gunningen is in volle gang. Dit jaar voor het 
eerst via www.hvznet.nl verkrijgbaar. Ook zal 
bij de komende Hengelsportbeurs weer deze 
nacht en/of 3e hengelvergunning verkrijgbaar 

zijn bij de administratiestand. Wel de vispas 
meenemen want deze vergunningen worden 
alleen verstrekt aan HVZ leden en de uitgifte 
stopt bij 100 stuks.
Het HVZ kantoor is elke dinsdagmiddag 
van 13.30-16.30 uur. Elke 1e maandagmiddag 
van de maand is de inloopmiddag. Hier kan 
ook best even een speciale vergunning aange-
schaft worden.

Henk op den Akker
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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.

“Ach...”, zei ie
“ik vis al sinds 
de jaarwisseling 

hands‐free ...”

Van de redactie
Op het moment dat je dit leest, is de eerste maand van het jaar 
alweer voorbij. Toch wil ik nog even van de gelegenheid ge-
bruik maken jullie allemaal een mooi en gezond nieuw jaar toe 
te wensen! En natuurlijk veel visplezier!

Graag attendeer ik jullie op het HVZ’ertje dat ik ontving. Zie de ach-
terzijde helemaal onderaan. Wisten jullie dat het plaatsen van zo’n 
kleine advertentie voor jullie als leden geheel gratis is? Stuur me gerust 
een kort berichtje en ik zorg ervoor dat het in het blad komt. Indien 
er ruimte is, kan er eventueel ook een kleine foto bij. 
En natuurlijk mag je ook een oproepje plaatsen. Bijvoorbeeld als je 
een vismaatje zoekt.
Oftewel, vraag en aanbod speciaal voor en door HVZ’ers. 

Als het goed is, is je vis uitrusting na de Hengelsportbeurs weer hele-
maal compleet. 
Mocht je in je enthousiasme iets hebben aangeschaft waarvan je later 
denkt... dat had ik eigenlijk al. Geen nood, bied het gewoon weer in 
HVZ nieuws aan! Grote kans dat je er dan snel weer vanaf bent.
Ik zie jullie HVZ’ertjes graag per mail tegemoet via 
annegreet@mijnreclamebureau.nl

Annegreet van der Ros

Wurrempie

Controlecommissie
De controle wordt steeds intensiever en zal de komende tijd 
gericht zijn op de vispas 2020. Ga dus niet meer met de oude 
vispas vissen. 

Ook is er een aanvullende lijst viswateren die je gratis kunt afhalen 
bij het HVZ kantoor of bij een van de wederverkopers. Heb je de 
visplanner app op je telefoon geinstalleerd dan zijn de aanvullingen 
automatisch hierin verwerkt. De commissie van overtredingen heeft 
inmiddels een strafzaak gesloten met een uitsluiting van 4 jaar lid-
maatschap en 4 jaar ontzegging tot het vissen in HVZ water. Het 
betreffende (ex) lid is hierover geïnformeerd. De viswedstrijden van 
HVZ en gastwedstrijden die inmiddels voor 2020 zijn aangevraagd, 
staan vermeld op de website.

Henk op den Akker



Passie voor campers
CAMPERBOUW

HELMERHORST 

Onbezorgd vaarplezier
WATERSPORT

HELMERHORST 

APK-reparatie-onderhoud

Alle merken

Airco service

 Betaalbare Mobi l i te i t
AUTOTECHNIEK

HELMERHORST 

Buitenboord motor
onderhoud en reparatie

  Verbouw-zelfbouw
  advies-installatie
  Levering materiaal

www.helmerhorstautotechniek.nl

      : Soldaatweg 36
      :1521RL Wormerveer
      : Tel. 06-2740772
  peter@helmerhorst.com
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Nieuwe deelnemers van 
harte welkom!
Wat is het snel gegaan. Het jaar 2019 is alweer voorbij.
Voor velen was het een goed jaar en voor anderen was het een jaar 
om snel te vergeten.
De commissie 55+ is alweer druk bezig voor het nieuwe seizoen.
Van vele kanten heb ik vernomen om op een latere datum te be-
ginnen, bijvoorbeeld mei en langer door te gaan tot bijvoorbeeld 
september. Wij geven graag gehoor aan die wensen.

We gaan dat bespreken op de vergadering die de 55+ ieder jaar 
belegt. De deelnemers krijgen nog bericht wanneer dat gaat ge-
beuren. Tevens heb ik gehoord dat diverse oud deelnemers weer 
van plan zijn om weer bij ons te komen vissen.
Heren (ook dames) jullie zijn van harte welkom!
Ook nieuwe deelnemers zullen we met plezier ontvangen.
Wij zijn sociaal, helpen elkaar waar nodig en laten geen troep aan 
de waterkant achter.
Kunt u zich hierin vinden en wilt u graag een visje vangen? Meld u 
aan. Wilt u meer meer weten? Bel of mail gerust naar
Herman Veenstra, tel. 0626995902  of h.veenstra534@kpnmail.nl.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een gezond en voorspoedig 2020 
wensen!
 

Herman Veenstra

commissie 55 plus Karpercommissie
Spiegelkarperuitzetting
Op 30 november is er voor de derde keer weer een spiegelkarperuit-
zetting geweest in de Zaan. Dit is een project van vijf jaar in samen-
werking met Midwest Nederland. We hebben nog twee uitzettingen 
te goed.

Deze keer hebben we de karper in de Poel, een zijtak van de Zaan, 
onder belangstelling van diverse kijkers losgelaten.
Het was mooi weer en alles liep met medewerking van de karpercom-
misie vlot.

Bas Witte
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Zeeviscompetitie 2020 weer van start! 
We nodigen de zeevissers en geïnteresseerde vissers uit voor 
de zeevis competitie van 2020. 

De eerste wedstrijd is met de Boot vanuit Scheveningen op zondag 
22 maart 2020. De tweede wedstrijd is op zondag 5 april 2020 op de 
Noordpier in Wijk aan zee.

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 
Geef je op bij een van de commissieleden (of stuur een mail naar 
zeevissen@hvznet.nl).  Opgeven kan tot de woensdag voordat we gaan 
vissen in verband met het regelen van pieren.
Kijk voor informatie over het vissen en waar je je kunt opgeven op 
www.hvznet.nl onder ‘Speciaal voor leden’->Zeevissen.

   

De zeeviscommissie

Richtlijnen Zaanse Karper Vissers (de “tien geboden”)
1. Het advies is om gebruik te maken van een onthaakmat: Voorkeur is 
om een dikke onthaakmat te gebruiken en leg deze indien mogelijk 
op een zo vlak mogelijke ondergrond (of gebruik een hangend model 
of krib, ter bescherming van uw vangst).

2. Voorkeur heeft het gebruik van uitsluitend een kleine weerhaak 
(‘micro barb’) of helemaal geen weerhaak.

3. Gebruik een zo veilig mogelijk onderlijnsysteem, dit ter bescher-
ming van de karper. Voor een voorbeeld zie bijgesloten link:
(https://www.karperwereld.nl/wat-is-het-meeste-veilige-loodsy-
steem) 

4. Gebruik bij voorkeur geen gevlochten lijn. Door de eigenschappen 
van deze lijn kan de vis snel beschadigen. Gevlochten lijn heeft geen 
rek en de bek van de karper is erg zacht, dit in tegenstellig tot bijvoor-
beeld snoek of snoekbaars.

5. Houd de visstek altijd schoon en rustig. Voorkom klachten van om-
wonenden of andere partijen.        

6. Drillen is niet u tegen de karper, maar de karper tegen u. Ga dus niet 
‘hard tegen hard’ staan drillen, maar toon zelfbeheersing en respect 
voor de vis.

7. Gevangen karper dient zo snel mogelijk in hetzelfde water te 
worden teruggezet (‘catch and release’). Advies is dan ook om geen 
bewaarzak(ken) te gebruiken. 

8. Indien een gevangen karper gefotografeerd moet worden, houd 
deze dan constant nat en vlak boven de onthaakmat vast (liefst niet 
hoger dan 50 cm boven de onthaakmat). Lopen met de vangst in de 
hand wordt ten zeerste afgeraden.

9. Voor het nachtvissen in de Zaanse wateren dient u in het bezit te 
zijn van de HVZ nachtvistoestemming. (Het gebruik van schuilmid-
delen wordt gedoogd maar is niet opgenomen in de APV van de ge-
meente). Plaats het schuilmiddel alleen op een open plek en zorg dat 
deze rondom benaderbaar is voor handhavers en verenigingscontro-
leurs, maar ook voor uw eigen veiligheid.

10. Wij adviseren een zogenaamde ‘First Aid Kit’ beschikbaar te hou-
den en deze waar mogelijk te gebruiken. Voor een voorbeeld zie 
www.hengelsportfauna.nl/nash-medicarp-first-aid-kit.html

Zie voor meer nieuws van de karpercommisie p. 10
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Jeugdcommissie
Hallo HVZ lezers,
De jeugd heeft 2019 afgesloten met een uitstapje naar Toms 
Creek (visvijver) en de prijsuitreiking van de Zomeravond 
Competitie met de beroemde Bingo/Tombola.

Het is een hele ervaring geweest bij de visvijver en de aanwezige jeugd-
vissers hebben echt hun best gedaan op deze koude regendag.
Onverstoorbaar waren zij aan het vissen en vangen. Ze weten nu hoe 
het voelt om echt grote vissen te vangen en hoe hiermee om te gaan!

Zichtbare verbeteringen
Het was heel gezellig, ondanks dat helaas niet alle jeugdvissers die heb-
ben deelgenomen in 2019 hierbij aanwezig waren. 
Wij hopen dat dit volgende keer wel het geval zal zijn.
De jeugd heeft gedurende de competitie dit jaar zichtbare verbete-
ringen doorgemaakt. Keer op keer deden zij hun best om de meeste 
en mooiste vissen te vangen. Dat is ze gelukt en ze hebben nu al weer 
volop zin in het volgende seizoen hebben wij gehoord en gemerkt. Op 
de beroemde feestavond werden weer mooie prijzen uitgedeeld.

Helaas was de opkomst niet wat we gehoopt hadden, maar dat maakte 
het niet minder gezellig.

De prijs ‘kleinste vis’ was voor Finnley Geerlings en ‘grootste vis’ was 
de karper van Thijs Braat. De inmiddels beroemde Joop Gruijs aan-
moedigingsprijs ging dit jaar naar Kelly Swart. 
Zij verdiende deze om haar te motiveren door te blijven gaan met 
vissen en het helpen van de jeugd omdat zij vanaf 2020 zelf niet meer 
onder de jeugd valt.

Enthousiasme
Het enthousiasme van de HVZ jeugdvissers stimuleert ons als jeugd-
bestuur om er ook in 2020 weer een feestje van te maken en ondertus-
sen de kneepjes van het vissen... en vangen bij te brengen, helemaal 
top dus en ga zo door!
We willen alle vissers en hun enthousiaste familie bedanken voor de 
leuke uurtjes! Wij zien jullie graag terug het komend visseizoen, meld 
je dus snel weer aan!

Rest ons nog iedereen een heel gelukkig en visrijk 2020 toe te wensen!

Groetjes van het HVZ jeugdbestuur

Hierbij de nummers 1 t/m 3:  

Aspiranten
1e plaats: Finnley Geerlings                               
2e plaats: Jasper Rijken (afw)                                         
3e plaats: Myka de Witte    

Junioren
1e plaats: Maurijn Dreuning (afw)  
2e plaats: Kelly Swart
3e plaats: Thijs Braat (afw)  
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Hengelspullen over? 
Breng ze ook in 2020 naar onze ruilbeurs!
De HVZ houdt op zondag 23 februari 2020 haar jaarlijkse Hen-
gelsportbeurs! Veel bezoekers komen op onze alom bekende 
ruilbeurs af. De grootste van Noord Holland.

Iedereen  kan hier zijn of haar overtollige hengelspullen verkopen. 
Een uitstekende manier om voor geld van je overtollige hengelma-
teriaal te verkopen en met de opbrengst weer nieuw materiaal aan te 
schaffen. 
Stel je wilt switchen van het witvissen naar het vissen op karper of van 
karper vissen naar het vissen op roofvis dan is hier de kans om dit te 
doen voor weinig geld. 

Contant geld
Koop en verkoop geschiedt op de ruilbeurs uitsluitend voor contant 
geld. Voor alles wat verkocht is, ontvang je aan het einde van onze 
beurs geld. Geen waardebonnen dus! Voorwaarde is wel dat de door 
jou aangeboden spullen compleet, in goede staat, werkend en niet 
ouder dan circa 15 jaar zijn. Voor oude visspullen met verzamelwaarde 
is er een uitzondering. 

Innamedagen
Hengelspullen  zoals hengels, molens, koffers, hoezen, kleding, steu-
nen, pluggen, dobbers, leefnetten etc. kunnen worden aangeboden op 
de innamedagen (donderdag en vrijdagavond 20, 21 en zaterdagmor-
gen 22 februari).
Je kunt hier dan je spullen inleveren en in overleg met jou wordt de 
verkoopprijs bepaald. Tijdens de hengelsportbeurs en de ruilbeurs  op 
zondag 23 februari kan een ieder de spullen bekijken en kopen. 

Om circa 14.00 uur kunnen 
de voor jou verkochte spul-
len worden afgerekend. 

Niet verkochte artikelen moeten aan het einde van de beursdag, op 
zondag worden opgehaald voor 14.30 uur in de sporthal. 
Niet opgehaalde artikelen of opbrengst vervalt aan de HVZ. 
De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar neemt geen enkele 
verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. Niet leden betalen 
voor deze service een vergoeding van 10% over de verkoopwaarde aan 
de HVZ. 

Transport
Uw spullen brengen en aanbieden kan op donderdag en vrijdagavond 
van 19.00 tot 21.30 uur of op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
voorafgaand aan de beursdag 23 februari. 
Dit kan op het HVZ kantoor op sportpark de Kalverhoek. (let op de 
borden) Op de beurs zelf kunnen geen spullen meer worden ingele-
verd. De HVZ transporteert de spullen naar de ruilbeurs en stalt deze 
uit. 
Voor verdere vragen zie de website www.hvznet.nl/hengelsportbeurs 
of stuur een berichtje naar hengelsportbeurs@hvznet.nl

Frans Hagens

Over de HVZ Hengelsportbeurs

De HVZ hengelsportbeurs wordt gehouden voor HVZ leden en 
voor niet leden. Voor leden om hen de mogelijkheid te geven 
tegen eerlijke prijzen hengelsport materiaal te kopen of ver-
kopen. Een hele leuke start dus aan het begin van het nieuwe 
hengelseizoen. De entree is gratis.

Voor de HVZ is deze beurs de gelegenheid om onze vereniging en 
haar commissies onder de aandacht te brengen van de hengelsport 
liefhebbers in Zaanstad en omstreken. Sportvissen is wat contributie 
betreft een zeer betaalbare sport, een leuke en gezonde hobby en de 
benodigde spullen hiervoor kun je zo duur of goedkoop aanschaffen 
als je zelf wil. 

Commissies
Bij onze commissies (bestaande uit vrijwilligers) kun je de kennis op-
halen om je te specialiseren in het vissen op een bepaalde vissoort of 
je inschrijven voor een workshop. Vissen kun je ook gezamenlijk bele-
ven, al dan niet in wedstrijdverband. Wil je hiervoor gelijk de spullen 
aanschaffen dan kan dit op onze beurs bij de aanwezige winkeliers of 
bij onze ruilbeurs. Vaak voor een gering bedrag. 
Goed advies hierover is altijd dichtbij.

Ook kun je zelf dagen voor de beurs je overbodige hengelspullen in-
brengen voor verkoop op de beursdag. Op donderdag, vrijdagavond 
en op zaterdag morgen voor de beurs zitten een aantal vrijwilligers 

klaar om je spullen in te schrijven (lees hierover bij ruilbeurs op onze 
website) om in overleg met jou de verkoop prijs te bepalen. 
De HVZ hengelsportbeurs is ook gewoon een hele leuke meeting om 
clubgenoten te ontmoeten op het terras in de hal. Om onder het ge-
not van een kop koffie, thee, drankje ervaringen uit te wisselen en/of 
een afspraak te maken om samen te vissen in 2020. 
Wie weet word je zo enthousiast dat je zelfs in een HVZ commissie 
vrijwilliger wilt worden! Er zijn diverse plekken vrij dus vraag er naar. 
Kom anders een keer naar onze inloopmiddag op iedere eerste maan-
dag van de maand in ons HVZ gebouw op sportpark de Kalverhoek.

Frans Hagens
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HVZ zeevissers naar Noorwegen
Vengsoy Noord-Noorwegen
Woensdag 26 juni 2019 werden we om 8 uur door de taxi op-
gehaald. Met zijn drieën in onze speciaal gemaakte Vengsoy 
T-shirts met de kaart van Noorwegen en onze bestemming op 
weg naar Noord-Noorwegen. 

Eenmaal op Schiphol aangekomen, hebben we ingecheckt, een flesje 
whiskey gehaald en gekeken of de HVZ leden die richting Ierland 
gingen er nog waren. Maar die waren net opgestegen naar hun vis-
avontuur. Dus zijn we richting de gate gelopen.
In Oslo moesten we overstappen op het vliegtuig richting Tromsø en 
werden we door een dame opgepikt. We konden hier even naar de 
supermarkt om bier en etc in te slaan en moesten hierna nog even 
wachten op de ferry naar Vengsoy dus besloten  we een pizza te eten 
en dronken een pilsje van omgerekend 14 euro erbij.
‘s Avonds om 21.30 aangekomen in het huisje, werden even snel de 
spullen uitgepakt en gingen Frank en Maarten het water op om te 
vissen. Na een uur waren de eerste kabeljauwen van de vakantie al 
gevangen.

Dag 2
Frank maakte voor iedereen een heerlijke uitsmijter om vervolgens 
het miezerige weer in te gaan en onze eerste visdag te gaan beleven. 
Er werd voor Noorweegse begrippen niet veel gevangen, maar het was 
ruim genoeg  om goed te van eten. Na een heerlijk bereide visschotel 
van Bert besloten we om de fjorden in te gaan, wat ons zeer mooie vis-
sen opleverde. Maar wat er wel toe leidde dat we om half 3  ‘s  nachts 
in het licht bij ons huisje aankwamen, omdat rond deze tijd van het 
jaar de zon niet onder gaat.

Dag 3 
Na een goed ontbijt wat weer werd verzorgd door Frank, gingen we 
in onze warmtepakken aan boord van onze boot die voor het huisje 
lag aangemeerd. Het was ijzig koud en de bergen rondom ons waren 
voorzien van een sneeuwlaag (ondanks dat het hartje zomer is). 
Het weer was te slecht om erop uit te gaan, dus bleven we in de fjor-
den rondom het huisje. We hadden een goed herkenningspunt ge-
vonden die we de groene noemden en lieten ons steeds van dit punt 
het fjord in driften. Eenmaal terug werd de vis gefileerd en kregen we 
heerlijke verse kibbeling geserveerd van Bert. Na het avondeten ver-
trokken Maarten en Frank nog even om te gaan vissen maar keerden 
na 2 uur terug door een te harde wind.

Dag 4
Is het qua weer de slechtste dag van de visvakantie, we konden er 
voorlopig niet met de boot op uit.  We hadden besloten om op de pier 
te gaan vissen in plaats van binnen te blijven wachten. Eerst gingen 

we met een spinhengeltje op aasvisjes vissen die we vervolgens met de 
dropshot-montage aan de grotere kabeljauwen gingen aanbieden en 
zo werden er toch nog wat mooie vissen gevangen. In de avond na het 
eten was de wind gaan liggen en konden we weer de fjorden in, om het 
bij de zalmkwekerijen te gaan proberen.

Dag 5 
Werd er extra goed ontbeten, een extra lunchpakket en wat extra 
benzine meegenomen. We vertrokken eindelijk naar de rijkere vis-
gronden, wat 22 mijl vanuit de kust ligt en ruim een uur varen is. 
Hier werd een jaar ervoor record na record verbroken met monsters 
van vissen die naar boven werden gehaald. Direct bij aankomst ging 
het meteen los grote koolvissen, gullen en lengen sprongen er op ons 
kunstaas op een diepte van 100 meter. Maar wat helaas na een paar 
goeie driften opeens stopten. Hierna hebben we nog even lekker door 
gevist maar tevergeefs dus besloten we richting ons huisje te gaan. 
waarbij we net voor ons vertrek nog werden getrakteerd op de komst 
van 2 bruinvissen die nieuwsgierig om onze boot zwommen.
 
Dag 6
Heerlijk weer maar teveel wind om naar buiten te varen. Op de vis-
kaart een paar veel belovende plekken uitgezocht en daar gingen we. 
Eerst bij de kelpvelden waar we mooie donkerbruine kabeljauwen vin-
gen. Op de volgende plek werden er door Frank en Bert verschillende 
zeewolven de boot ingetrokken, deze vissen smaken heerlijk en zien 
er van lelijkheid zeer mooi uit maar plotseling werd de fishfinder rood 
van de vis die er onder ons zat. Frank trok er met een verenpaternoster 
wel 6 leuke koolvissen tegelijk uit. Het hield niet op, er konden wel 
200 vissen in een uur gevangen worden. Maar ze vertrokken net zo 
plotseling als ze kwamen. Verderop bij een plateau naast een vaargeul 
werd de hengel van Maarten uit zijn handen getrokken. Dit was de 
aanbeet waar we de hele week op hoopten na 10 min knokken lag 
de heilbot naast de boot. Maar die wist zichzelf te onthaken toen hij 
werd gegaft. De vis draaide zich om en ging helaas eerder als gepland 
de diepte weer in. Hierop besloten we terug naar het  huisje te gaan en 
het te vieren met een borrel.

Dag 7
Gingen we elk met 15 kilo visfilet, zware wallen onder de ogen, stin-
kend naar vis en al fantaserend over de volgende trip richting huis. 

Frank Goudriaan

Kom naar de HVZ Hengelsportbeurs en informeer bij onze kraam 
naar onze Noorwegen ervaringen en dril bij de dril machine een grote 
vis om te voelen hoe dat is.
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Verslag dinsdagavond competitie 2019
Zoals uit de uitslagen blijkt, was het dit jaar echt aan Roel die 
de regelmatigste uitslagen viste om kampioen te worden. 
Geen echte uitschieters als de nummers 2 en 3, maar constant 
bij de eerste 3, op 1 uitzondering na, de laatste wedstrijd, maar 
toen was de buit al binnen. 
 
Bij de nummers 2 en 3 zit er wel een echte uitschieter bij, want Vin-
cent viste in het Noord Hollands kanaal net voorbij Spijkerboor, met 

de feeder ruim 28 kilo bij elkaar, in twee en half uur. En Ronald deed 
dat 2 weken later met de vaste hengel in 3 uur bijna na, ruim 23 kilo 
in de Nauernase vaart. 

Warm en droog
Zoals de meeste mensen zich deze afgelopen zomer zullen herinneren, 
was het warm en droog. Wel vaak een behoorlijke wind, maar door 
de temperaturen was het wel uit te houden. Wel heeft het gebrek aan 
regen ook een nadeel, het water stroomde voor geen meter, dus dat 

kwam de vangsten niet ten goede. Wel was het super gezellig, met af 
en toe een gastvisser, nl. Jack Reuvers die als hij bij Roel en Kaylee 
te gast was, graag buiten mededinging mee viste. Ook de prijsuitrei-
king was weer erg geslaagd. In het clubhuis met lekkere hapjes en een 
drankje, werd het programma van 2020 doorgenomen, met 1 nieuwe 
locatie erbij, de Zaan bij Weromeri.

Hopelijk dat een aantal vissers die in 2019 niet van de partij konden 
zijn er in 2020 weer bij zijn. Daarom zal ik alvast de datums voor de 
wedstrijden geven.
  

Vriendelijke groet, Cor Martens

Wintercompetitie
Inmiddels zijn de feestdagen weer voorbij en is het tijd om 
even terug te kijken naar 2019. 

De Wintercompetitie is van begin oktober tot begin december gevist 
over 9 wedstrijden. We hebben met 14 deelnemers ongeveer 285 kilo 
vis gevangen tijdens deze wedstrijden. 

Het werd al in het 
midden van de com-
petitie duidelijk dat 
Cor Martens degene 
was die er met de titel 
winterkampioen 2019 
vandoor zou gaan. 
Hij was niet meer te 
kloppen. Cor is elke 
wedstrijd eerste of 
tweede geworden. 
Gefeliciteerd! 

Om de 2e en 3e plek werd nog fel gestreden tot de laatste wedstrijd aan 
toe. Hier moest Kees vd Berg Tjerk Veen voor laten gaan. 

Na de laatste wedstrijd op 7 december op de Zaanbocht in Wormer-
veer zijn we gezamenlijk richting Het Wapen van Assendelft gegaan 
om daar de inmiddels bekende bak snert met roggebrood en spek te 
nuttigen, en daarna tot de prijsuitreiking over te gaan.

Martijn Tijms

Programma 2020
 
5-5-2020    Knollendam. vrt.  
12-5-2020  Zaan Werel Mery
19-5-2020  N.H.Kanaal. 
25-05-2020  Zuidervaart (maandag) 
2-6-2020   Nauernasche vaart 
9-6-2020   Markervaart 
16-6-2020     N.H.Kanaal A’dam Noord
23-6-2020       NH-Kanaal 
30-6-2020  Nauernasche vaart 
7-7-2020   Markervaart
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HVZ Karper koppelwedstrijd 
18, 19 en 20 oktober Jagersplas

Het is een prachtig weekend geweest tijdens de karper Koppel 
wedstrijd. Deze was georganiseerd door de HVZ karper com-
missie.

Een week voor de wedstrijd moesten we een besluit nemen of deze 
wedstrijd zou doorgaan of moest stoppen omdat Bas (organisator) 
twee keer geopereerd was en het niet op kon brengen om er bij te zijn. 
Maar de jongens Frits, Eelco en vrijwilliger Remco namen het stokje 
over en de wedstrijd kon doorgaan. Deze jongens hebben het fantas-
tisch gedaan! Mannen nog bedankt.

Code geel
Donderdag 17 oktober werd er geloot en ingeschreven. Na de loting 
kon men naar de stek om te voeren. Vrijdag om 18 oktober om 18.00 
uur begon de wedstrijd. Die dag werd er code geel afgeven maar we 
hebben daar niets van gemerkt. In de avond werden al 3 karpers ge-
vangen. 19 oktober zaterdagochtend heel vroeg meldde zich een beste 
spiegelkarper van 29,6 pond. Deze mooie spiegel bleek op het einde 
van de wedstrijd ook de zwaarste te zijn die gevangen is en viel in de 
prijzen. Stefan Kok was de gelukkige karper visser.

In de loop van de zaterdag werd er nog wat bij gevangen maar geen 
records. De avond en de nacht verliepen rustig met geen bijzondere 

vangsten. Op de zondag die volgde zijn er nog 3 mooie karpers bij ge-
vangen. In totaal zijn er 15 karpers gevangen, 7 verspeeld en 2 snoeken 
gevangen.

Henk op den Akker (de penningmeester van onze HVZ) kwam ook 
nog even een bezoekje brengen. We hadden dit jaar ook een koppel 
uit Duitsland. Die moesten wel even 8 uur sturen om een karper te 
vangen wat achteraf niet is gelukt.

Gehaktballen
Zondagmiddag na de wedstrijd hebben we genoten van de lunch die 
klaarstond met de gehaktballen en pindasaus. Na de lunch was de 
prijsuitreiking en werd het koppel dat gewonnen had bekendgemaakt.
Dit waren Jimmie Ikke en Piet Rietvink op stek 4. Dit koppel ving 4 
karpers met een totaal gewicht van 44.5 pond. Chapeau heren!

Na afscheid genomen te hebben, kijken we alweer uit naar de wed-
strijd van volgend jaar mei.
Met dank aan Pioneer baits, Rentenaar Hengelsport en de HVZ. 
Graag tot de volgende wedstrijd. 

Bas Witte 

Verslag RAVON dag  2019  
RAVON (‘Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Neder-
land’) is een organisatie welke zich bezig houdt met water, oe-
ver en bodem onderzoek in het belang van kwetsbare natuur. 
Zij werken o.a. voor Natuurmomenten en waterschappen, 
maar ook adviseren zij de overheid en bijvoorbeeld Sportvis-
serij Nederland in voorkomende gevallen. 

Eens per jaar organiseert RAVON een Open Dag en hier probeer ik 
elk jaar bij aanwezig te zijn namens HVZ. Dit jaar was ik er ook en 
dat was goed, want ze hadden dit jaar voor het eerst een parallelpro-
gramma wat alleen over vissenonderzoek ging. Met ‘vissenonderzoek’ 
bedoel ik dus onderzoek naar ‘vissen’ zelf (habitat, leefwijze, voort-
planting, etc.) dus niet naar visserij (hierover is wel eens verwarring 
geweest). Ik heb de volgende presentaties van specialisten m.b.t. het 
onderwerp bijgewoond: 

‘langs dammen’
Dit is een project in testfase i.s.m. de overheid en andere betrokkenen.
In grote rivieren wordt steeds harder en meer gevaren door de be-
roepsvaart en pleziervaart. Gemiddeld komt er elke vier en een halve 
minuut een binnenvaartschip voorbij en dat geeft zoveel dynamiek in 
het water en tegen de oevers, dat vissen hierdoor in het nauw kunnen 
komen. Ook volwassen vissen komen soms door de extreem harde 
stroming dat hierbij enige tijd ontstaat in aanraking met stenen die 
de rivierdijken versterken. Hierdoor zie je vaak veel beschadigingen 
op vissen die in grote rivieren gevangen worden. En omdat de be-
roepsvaart nog steeds enorm toeneemt, moesten er maatregelen wor-
den genomen. Daarom is RAVON een testproject begonnen met zo-
genaamde ‘langs dammen’. De eerste meetresultaten laten zien dat 

er niet alleen heel veel jonge vis beschutting vindt achter de ‘langs 
dammen’, maar dat dit ook voor ruim 70% inheemse soorten zijn. 
De uitheemse soorten (denk aan de Blauwneus, Donaubrasem en de 
diverse exotische grondels) lijken zich in het rustige water tussen de 
‘langs dam’ en (natuurlijke) oever niet zo thuis te voelen. Hierdoor 
zou het rustige water in de oeverzone zomaar eens een prima broed-
machine kunnen worden voor inheemse soorten, wat dus betekent dat 
de uitheemse soorten (welke de laatste jaren overwoekeren) worden 
teruggedrongen.

Het systeem heeft echter ook nadelen (maar die werden niet ge-
noemd, maar weet ik zelf uit ervaring als riviervisser). De ‘langsdam’ 
heeft maar twee toegangen. Dus de roofvis (Baars vooral, deze is erg 
in opkomst) gaat wel erg makkelijk bij de jonge visjes komen en hoeft 
er niet eens achteraan, ze alleen maar de weg te versperren bij de toe-
gang. Het gaat voor waadvogels ook een bron van voeding worden, 
ten kostte van de jonge visjes. En als de inheemse visjes achter de 
langs dammen massaal gegeten gaan worden en de uitheemse tegen 
de dijken niet, dan krijgen we helemaal geen terugloop van uitheemse 
woekering maar het tegendeel.

Dode hoekjes
Voor hengelaars vanaf de oever is de ‘langs dam’ een ramp, want één 
zo’n dam neemt zomaar een kilometer of nog meer oeverstrook weg 
van de visser. In de huidige situatie zijn er de kribben om op te vis-
sen, maar deze worden verwijderd en de dynamische oevers (kronkels) 
verwijderd en gekanaliseerd. Hierdoor komt er niet alleen veel minder 
visoever maar ook verdwijnt de dynamiek en het karakter van de typi-
sche Nederlandse rivieren. De ‘dode hoekjes’ in de kribvakken 
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verdwijnen ook en daarmee de huidige verzamelplaatsen van de ri-
viervissen. Het is dus maar de vraag of deze ‘langs dammen’ een voor-
uitgang betekenen. Misschien voor de waadvogels (steltlopers zoals 
Kluut, Wulp en Bonte Strandloper) maar ik geloof dat de hengelsport 
er een probleem bij heeft aan de rivier.

‘Zegen in de Delta’
Onder deze titel is RAVON bezig om onderzoek te doen rond de 
Haringvlietsluizen bij Hellevoetsluis en omgeving. In een ruim gebied 
van zo’n 225 vierkante kilometer worden op heel wat plaatsen af- vis-
singen gedaan met zowel passeer / registratie systemen als elektrovis-
serij en zegens. Want nu de Haringvlietsluizen sinds 2017 weer op een 
kier staan, komt er weer zout water binnen op het Haringvliet. Iets 
wat lang geleden gestopt is door de sluisdeuren ‘voorgoed’ te sluiten. 
Hierdoor is de diversiteit van de visstand en het waterleven door de 
jaren heen afgenomen op het Haringvliet en de Nederlandse overheid 
heeft dus recent besloten deze fout te herstellen.
En herstellen doet het, want uit de eerste onderzoeksresultaten van 
RAVON blijkt dat er al zo’n 10 km na de sluizen richting zoet (bij 
Sommelsdijk) diverse kleine Zeebaars zwemt en ook de Bot begint 
zich meer en meer te vertonen aan de zoete zijde (deze zaten er al, 
maar door de toename van zout neemt de populatie aanzienlijk toe). 

Ook de waterplanten beginnen te veranderen en diversiteit van zowel 
vissoorten als plantensoorten toe te nemen. Het primaire doel is de 
trekvissen zoals 10-doornige Stekelbaars en Paling de ruimte te geven. 
Elders in het land is de route door Duitsland naar de binnenzeeën 
in Zwitserland al vrij gemaakt door vistrappen langs de stuwen in de 
Lek en NederRijn te leggen in de afgelopen jaren. Men hoopt dan 
ook komende tijd de (Vlag)zalm en de Elft weer terug te gaan zien 
op het Haringvliet, net als andere eerder uit Nederland verdwenen 
soorten. Op het Brielse Meer wordt in ieder geval regelmatig Houting 
gevangen, ook een soort die lang weg was. Maar dit heeft niets met 
de geopende sluisdeuren te maken. Maar ook dit is een positief gevolg 
van veranderingen in aangrenzend water, in het geval van het Brielse 
Meer is dat de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam. Dit water blijkt trou-
wens aanzienlijk biodiversiteit te bevatten zo blijkt uit de metingen. 
Dat komt omdat de Nieuwe Waterweg samen met de Westerschelde 
in Zeeland, de enige volledig open verbinding van de grote rivieren 
naar Zee is. Brak water blijkt dus een bron van leven en dat zal dus in 
de komende jaren ook moeten gaan blijken op het Haringvliet. Goed 
nieuws is het dus sowieso dat de deuren van de Haringvlietsluizen 
weer op een kier staan, dat wordt door het onderzoek bevestigd.

De ‘Marker Wadden’
De Marker Wadden is een kunstmatig aangelegde groep eilandjes in 
het diepste deel van het Markermeer, het zuidelijke deel van het IJs-
selmeer tussen de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad) 
en Almere. Het doel van deze eilandjes in het Markermeer is een si-
tuatie te creëren waarbij vissen en waterleven meer de kans krijgen 
zich voort te planten. Het idee komt van Natuurmonumenten, die 
het door baggerbedrijf Boskalis heeft laten realiseren met een vette 
financiële injectie van de Nationale Postcodeloterij. Net als de eerder 
genoemde onderwerpen is ook de Markerwadden een natuurproject 
wat al enkele jaren loopt (sinds 2016) en inmiddels begint het hier ook 
zijn vruchten af te werpen, zo kon RAVON (die uiteraard het onder-
zoek er naar weer deed) melden. 

De eilandengroep is zo gesitueerd dat aan de noordwest zijde (storm-
zijde) en zuidwest zijde een dijk ligt en duinen welke de eilanden-
groep uit de wind houdt. Tussen de eilanden ligt een rustig ondiep 
watergebied waar waterleven klein en groot goed kan leven en voort-
planten, wind of geen wind. Dit komt door een constante dynamiek 
van het bewegende water (stromingen langs de 4 km verderop  gele-
gen Houtribdijk) Dat is beter dan de monotone rotswanden van de 
Houtribdijk waarmee de vis het tot nu toe moest doen. Dat ging niet 
omdat het water door het klotsen langs de dijk bijna altijd troebel 
was, maar tussen de Marker Wadden is het helder en schoon. In de 
door opspuiten van de eilanden ontstane kuilen (tot 40 meter diep) 
liggen snoekbaarzen en in de ondiepten daartussen zijn paaiende kar-
pers gezien, terwijl grote scholen volwassen blankvoorns zich vooral 
in een haven laten gelden waarvan de ingang op de scheiding van dijk 
en duinen te vinden is aan de westzijde. In deze haven zijn ook aantal-
len volwassen Brasems en Windes waar genomen. Tussen de eilanden 
liggen moerassen waar diverse plantensoorten en tientallen soorten 
vogels een paradijs van leven hebben gekregen. Rond het gebied ligt 
een zandwal net onder water welke voorkomt dat harde stroming de 
eilanden weg spoelt.
Daarmee zijn we bij de kern van deze bijdrage, namelijk dat deze ei-
landengroep een unicum op natuurbeheer in Nederland is. Volledig 
kunstmatig aangelegd maar volkomen in lijn met de natuur. De Mar-
ker Wadden is absoluut een succesverhaal wat volgens Sportvisserij 
Nederland moet bijdragen aan het herstel van de visstand in het IJs-
selmeer. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat ze gelijk hebben!

Arno Zuijdam

Foto bovenaan: De Haringvlietsluizen staan nu echt op een kier
Foto midden: Marker Wadden met links de dijk, rechts de lange duinrand en daartus-
sen het havenhoofd (als u goed kijkt, ziet u achter aan de onderwater zandwal rond het 
gebied liggen).
Foto onderaan: Links de oude kribben met hun dynamische kribvakken. Rechts een 
monotone ‘langs dam’.



koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek

KLAVERJASSEN
Kom je ook klaverjassen bij de HVZ?
Het is een goede traditie bij de HVZ dat
tijdens de wintermaanden wordt geklaverjast. 
Dat gebeurt in het HVZ clubhuis op sportpark
de "Kalverhoek".  
Meestal zijn er per avond vijf tafels. De indeling is vrij, naar wens van
de spelers, dus je kunt best met een partner komen en daar de hele 
avond mee aan een tafel zitten. Kaarten doen we voor de gezelligheid.
Elke avond zijn er wel leuke prijsjes te winnen en op de laatste avond 
van het seizoen krijgt iedereen een verrassingsprijs.
Aanvang 20:00 uur.
Inschrijfkosten € 1,50 p.p.per avond. Introducee's zijn welkom. 
Aanmelden bij  Coby de Jong telefoon 075-6350226 of kom eens langs 
om de sfeer te proeven.
Voor 2020  in Januari             17  en 31             September      4  en 18
                       Februari           14  en 28            Oktober           2  en 16 en 30
                       Maart               13  en 27            November       13 en  27
                       April                 10  en 24            December       11 

           
           
           
           December       11 

12

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 Te koop 

Een neopreen waadpak, schoenmaat 47. Met viltzolen. 
Slechts één keer in de huiskamer gedragen, dus nog in nieuwstaat!

Vaste prijs: € 45,- Zelf afhalen. 
Tel. 075-6172159


