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Agenda
Jeugdcommissie
Zie voor de jaarkalender achterzijde!

55 plus
Zie voor het volledige programma p. 5

Baarscommissie
Zaterdag 10 juni HVZ kampioenschap 
Baarsvissen

Commissie zout
Tweede wedstrijd 5 april

Klaverjassen
10 en 24 april, 4 en 18 september, 2, 16 en 30 
oktober, 13 en 27 november, 11 december

Vliegbinden
2, 16 en 30 april, 10 en 24 september, 8 en 22 
oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december
2 april 20.00 uur open bindavond

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

Voorwoord 
Wat was het weer een geslaagde hap-
penning, onze jaarlijkse hengelsport-
beurs! Na een gedegen voorbereiding 
is het altijd weer spannend hoe de dag 
gaat verlopen.

Ideaal beursweer, een mooi en divers aanbod 
met enthousiaste aanbieders, een uitpuilende 
ruilbeurs, onze gedreven vrijwilligers en veel 
bezoekers. 
Kortom allemaal ingrediënten voor een fan-
tastische dag! Vol trots kunnen we weer te-
rugkijken op de inmiddels 38e editie!  
Alle HVZetters, die zich hiervoor enthousi-
ast hebben ingezet, van harte bedankt!

Oude hengelsportmaterialen  
Op onze hengelsportbeurs werden we blij 
verrast toen lid de heer Kuijt oude hengel-
sportmaterialen van zijn grootvader belange-
loos aan de HVZ schonk. 

Het betrof een 
heel oud boekje 
(uit 1914) over 
hengelen. 
Nog uit een tijd 
ruim voordat de 
HVZ werd op-
gericht, een oud 
houten akertje of 
viskanis en vol-
gens zeggen het 

eerste zilveren HVZ-speldje. Prachtige aan-
winsten voor onze vitrinekasten in ons kan-
toor. Inmiddels hebben we ook al meer dan 
honderd boeken over de hengelsport. Onze 
leden kunnen dit allemaal tijdens de maan-
delijkse inloopmiddag bekijken.

Activiteiten
Tijdens onze commissievergadering in 
januari werd mij al duidelijk wat onze com-
missies voor 2020 allemaal weer voor onze le-
den aan activiteiten in het verschiet hebben. 
Een enorm aanbod!
Volgens mij moet ieder lid wel ergens aan 
kunnen deelnemen. 
Na toch al stormachtige en natte maanden 
januari/februari kunnen alleen de weergoden 
dit jaar nog spelbreker zijn. In ieder geval 
wens ik iedereen veel plezier met de HVZ-
activiteiten!

Vis tv
Net voor de beurs werd ik gebeld door Sport-
visserij Nederland of ik een suggestie had om 
iemand te gaan filmen voor Vis tv en voor 
een reportage in het Visblad. 
Ik heb Martijn Tijms aangemeld en hij zal 

in de Zaanstreek op witvis gaan vissen.  Dus 
wie weet zien we hem dit jaar op tv zijn visje 
vangen?

Viscentrum Abcoude
Op pagina 7 staat een artikel over het viscen-
trum Abcoude. Zeer geschikt voor gehandi-
capte hengelaars en/of mindervaliden. Maar 
ook als je zestig jaar of ouder bent mag je er 
vissen.

Vacatures
Voor een actueel overzicht van onze vacatures 
verwijs ik naar onze website. Vrijwilligers zijn 
natuurlijk altijd welkom. Bijvoorbeeld voor 
het helpen bij vislessen op scholen, het vissen 
met ouderen, hulp bij het organiseren van ac-
tiviteiten bij onze commissies.  
Maar ook de invulling van secretaris van de 
HVZ. De huidige secretaris heeft vanwege 
gezinsuitbreiding aangegeven te gaan stop-
pen. We hopen zijn opvolger eind mei tijdens 
de ledenvergadering te kunnen benoemen.
Dus meld je aan en word actief lid van onze 
vrijwilligersclub. Hoe meer leden met elkaar 
en voor elkaar bezig zijn, hoe meer we voor 
en met elkaar kunnen organiseren!

Wim de Vries
(een trotse voorzitter)
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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.

Door al die 
ontwikkelingen
is die hengel zijn

oog kwijtgeraakt ...!

Wurrempie

Van de redactie Uitnodiging
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 26 mei 2019. Locatie: Clubgebouw van Wielerclub ZWC-
DTS. Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/b, 1456 NH Wijdewormer.
Aanvang 20.00 uur.

1. Opening
2. Verslag van de najaarsbijeenkomst van 29 oktober 2019 
       (HVZ Nieuws 2, 2020)
3.    Ingekomen stukken
4.    Mededelingen bestuur
5.    Jaarverslag 2019
6.    Financieel verslag 2019, met het verslag van de financiële  
 commissie
7.    Begroting 2020     
8.    Bestuurswijzigingen. Volgens rooster treden K. Mandjes  
 (vliegviscommissie) en M.Tijms (zoetwaterwedstrijdcom 
 missie) af. K. Mandjes stelt zich niet herkiesbaar. 
       M. Tijms stelt zich wel herkiesbaar.   
         Secretaris Jorrit Hazen stopt eind mei met zijn secretari 
 aatswerkzaamheden voor de HVZ.
      Op het moment van het vaststellen van deze agenda is  
 het bestuur op zoek naar een opvolger en hoopt op de  
 Algemene ledenvergadering iemand voor te dragen en te   
 benoemen. Kandidaten zijn welkom.
9.   Rondvraag en sluiting

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid 
het recht agendapunten voor te stellen. Deze punten moeten ten-
minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergade-
ring schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

Indien de tijd het toelaat zal een film worden vertoond.
Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van 
hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

Zo, hij is weer lekker gevuld... dit tweede nummer van het jaar.
Zoals je aan alle data en activiteitenkalenders kunt zien, staat 
iedereen weer te popelen om aan de slag te gaan.
Dus ik zou zeggen, kom maar door met het mooie weer!
 
Zoals gewoonlijk tref je in nummer twee alijd het jaarverslag van de 
HVZ aan. Zie daarvoor pagina 9 en verder. 
Met alle ingekomen kopij paste het deze keer precies. En dat is een 
goed teken! 
Iedereen weer hartelijk bedankt voor alle bijdrages.

Ik wens jullie allemaal een mooi nieuw visseizoen toe!

Annegreet van der Ros



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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We nodigen de zeevissers en geïnteresseerde vissers uit voor 
het vervolg van de zeeviscompetitie van 2020. 

De tweede wedstrijd is op zondag 5 april 2020 op de Noordpier in 
Wijk aan zee. De derde wedstrijd is met de boot van uit Harlingen op 
26 april 2020 en de laatste voor de zomervakantie is op 24 mei 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 voor het zeevissen
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 de 
HVZ-website (www.hvznet.nl) onder ‘Speciaal voor leden’>Zeevissen.

De zeeviscommissie

Commissie zout zeeviscompetitie 2020 (vervolg)

Wedstrijd programma 
Datum    Verzamelen  

08-mei Zuidervaart  Indigostraat  
15-mei Neckermolen  Viaduct Purmerend  Aan NH kanaal 
22-mei NH kanaal                     vd Woude parkeerplaats
05-jun NH kanaal  Viaduct Amsterdam Noord 
12-jun Jisp bootjes  Jisp bij de Bootjes 
26-jun Zuidervaart  Indigostraat  
19-jun Graftdijk   vd Woude parkeerplaats
03-jul Nauernaase vaart  Bij watermolen  
10-jul NH kanaal Landsmeer Viaduct Amsterdam Noord  
17-jul Markervaart  Aldaar  
31-jul Neckermolen  Viaduct P’rend aan NH kanaal 
07-aug Lagevaart     Almere    
14-aug NH Kanaal Purmerend Viaduct A’dam Noord  
21-aug Spijkerboor  Pontje Spijkerboor  
28-aug De Delft Assendelft eind De Delft  
11-sep NH kanaal Adam N Viaduct  Amsterdam Noord  
18-sep Zuidervaart  Indigostraat  
Na deze wedstrijd prijsuitreiking HVZ gebouw

Commissie 55 plus
Op 7 februari hebben we vergaderd in ons clubgebouw. 
De stemming was erg goed en we kwamen snel tot beslissin-
gen. Op veler verzoek werd het wedstrijd programma uitge-
breid naar 17 wedstrijden.
Voor deze wedstrijden heeft men nu 7 afschrijvers, dus kunnen 
we gerust op vakantie.
 
1 wedstrijd wordt een koppelwedstrijd en wel in bootjes dat gaat ge-
beuren op het Zwet te Jisp Poelplas.
Ook werd besloten dat als men niet mee kan doen en afbelt je 10 pun-
ten krijgt maar die kan je gebruiken als afschrijver.
Als je niet afbelt, krijg je 20 punten maar die blijven staan dus niet te 
gebruiken als afschrijver.
Het wedstrijd programma is gemaakt en aangevraagd en ook al goed-
gekeurd. We starten met 21 deelnemers, het aantal groeit ieder jaar 
met enkele nieuwe leden.
Maar natuurlijk mogen er nog steeds nieuwe deelnemers zich melden 
ze zijn van harte welkom.
Nu alle vispullen in orde maken (als dat nog niet gedaan is) en het 
visfeest kan beginnen. Ik wens iedereen heel veel visplezier en goede 
vangsten tot ziens aan de waterkant.
 

Groet Herman Veenstra



6 nieuws april - mei 2020

Wat was de Hengelsportbeurs weer fantastisch!
Elk jaar verbaas ik me er weer over hoe mooi het is om tot een 
vereniging te behoren met vissers die naast het vissen zich 
vrijwillig inzetten voor hun clubleden, collega vissers en hun 
hobby. Al jarenlang zijn wij als vereniging in staat om op eigen 
kosten een unieke Hengelsportbeurs en ruilbeurs te organise-
ren. Hoe gaaf is dat. 

Dit kan alleen door een groep van ongeveer twintig vaste vrijwilligers 
en 50 clubleden op de beursdag zich bezighouden met het regelen van 
allerlei zaken rondom en op de beurs. 
Te veel om op te noemen, er is inmiddels een heel draaiboek voor.

Ruilbeurs
Neem nu bijvoorbeeld onze ruilbeurs of tweedehands beurs. Als we 
andere hengelsporters hierover spreken de grootste van Noord-Hol-
land en misschien wel van Nederland. De bezoekers hiervoor staan 
buiten in de regen al om 9.30 uur te wachten terwijl de beurs pas om 
tien uur open gaat. 
Hier gaat enorm veel werk aan vooraf en zeker dit jaar. Er waren ruim 
900 stuks hengelsportmateriaal ingebracht als hengels, molens, tassen, 

koffers, foedralen, plateaus, netten, warmte pakken, jacks, honderden 
pluggen, snoer, dobbers, dieptemeters. Je kan het niet opnoemen of 
het lag er. Al deze spullen worden op drie momenten voor de beurs 
ingeleverd (2 avonden en zaterdagmorgen) dan gelabeld, geprijsd in 
overleg en ingeschreven bij ons HVZ kantoor. 

Geduld
Ook hier weer geweldige vrijwilligers die hier belangeloos voor onze 
HVZ druk mee zijn. 
Voor het inschrijven stond geruime tijd een rij maar ach geduld hoef 
je vissers niet te leren. Alles wordt bij elkaar gezet om de inhoud van 
het vervoer naar de beurs te kunnen bepalen en op de ochtend van de 
beurs wordt alles om 6 uur ’s morgens geladen zodat om 10 uur voor 
de bezoekers alle spullen overzichtelijk staan uitgestald.  
Na afloop van de beurs kan een ieder weer het geld ophalen van wat 
verkocht is.
Maar naast onze ruilbeurs staan er nog veel meer vrijwilligers om haar 
of zijn commissie of tak van hengelsport te promoten. 
Op de stands van de commissies laat men dan vaak zien hoe moet 
worden gevist op bepaalde vissoorten, met welk materiaal, de beste 
tactiek of hoe je dingen zelf kunt maken zoals lijnen, onderlijnen of 
vliegbinden. Allemaal zijn deze vrijwilligers gedurende onze beurs 
in touw om andere HVZ leden en bezoekers te overtuigen van onze 
prachtige hobby.  
Ze doen dit graag omdat hengelsport ook buiten de vereniging om 
verbindt en samen is gezelliger toch? 

Op de beurs liggen onder andere ook de nieuwe workshops, wedstrijd 
programma’s voor onze zomercompetitie, senioren 55+, karper, roofvis  
en jeugdwedstrijden die georganiseerd worden. Al deze informatie is 
terug te lezen op onze website: www.hvznet.nl
Dit jaar was het niet zulk mooi weer en voor de beurs is dat gunstig 
want dan is er geen concurrentie van de waterkant of het strand. 
Er waren dus ruim duizend bezoekers op de beurs afgekomen. Mis-
schien meer want er is niet geteld. In ieder geval hebben de aanwezige 
winkeliers ondanks de lage prijzen die gevraagd worden (beter als Ali-
express) uitstekend verkocht en komt men graag volgend jaar terug. 

Ook onze HVZ leden en bezoekers zien we graag volgend jaar weer 
terug en als je het leuk lijkt tot de groep van kanjers te behoren, geef 
je dan op via hengelsportbeurs@hvznet.nl dan kun je ook onderdeel 
worden van deze vriendengroep die elk jaar iets moois neerzet. 

Frans Hagens
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Vliegvissen
 
De Zaanse Vliegvissers organiseren op 2 april een open bindavond.
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 14 jaar. Men hoeft geen spullen mee te 
nemen die zijn aanwezig maar het mag natuurlijk wel - vice lampje, 
schaartje bobbin, binddraadhouder, enz. 

Vooraf even een mailtje naar:
cja.mandjes@quicknet.nl
We willen graag weten hoeveel ruimte we nodig hebben en of er 
genoeg koffie enz. is. Graag tot 2 april as.

Viscentrum Abcoude 
Als vrijwilliger bij het Viscentrum Fort Abcoude help ik met 
een aantal enthousiaste collega’s regelmatig senioren(60+) en 
gehandicapten van alle leeftijden tijdens het vissen. 

Drie jaar geleden trok een oproep voor visvrijwilligers mijn aandacht. 
Er werd snel een afspraak gemaakt en sindsdien ben ik niet alleen 
visvrijwilliger, maar help ik ook iedere woensdag bij het onderhoud 
en opknappen van het terrein, paviljoen en de steigers. Voor wie het 
Viscentrum nog niet kent, wil ik u graag laten kennismaken: Het Vis-
centrum is dus bedoeld voor 60-plussers en gehandicapten van alle 
leeftijden, zowel voor het individu, in groepsverband of vanuit zor-
ginstellingen. Het wordt uitsluitend door vrijwilligers geleid en on-
derhouden. 

Hoe is het ontstaan?
Het Viscentrum Fort Abcoude heeft haar ontstaan te danken aan één 
van de prijswinnaars van een viswedstrijd. In de zestiger jaren orga-
niseerde de KRO ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan een 
landelijke wedstrijd voor sportvissers: “De Kanjer-Koning” actie on-
der leiding van presentator Frits van Turenhout. (bekend bij de voet-
balliefhebbers: 0-0). De prijswinnaar met de vangst van een snoek 
van 120cm, stelde spontaan zijn prijs, een geldbedrag van ƒ1050, ter 
beschikking om een veilige beschermde visgelegenheid voor gehandi-
capten in te richten. De KRO nam het initiatief over  en voegde ƒ5000 
toe. Men liet het oog vallen op de fortgracht van het Fort Abcoude. 
De Dienst der Domeinen was bereid een deel van het buitenfort en 
het visrecht tegen een geringe vergoeding ter beschikking te stellen. 

Ook de “Genieloods” op het buitenterrein kon worden gehuurd om 
er een kantine van te maken. Met veel vrijwilligers en dank zij vele 
gaven in geld en middelen werd het Viscentrum ingericht en al spoe-
dig konden gehandicapte vissers van de locatie gebruik maken. Op 24 
april 1966 werd de Stichting Viscentra voor Gehandicapten opgericht 
en werd het eerste bestuur benoemd.

Als ik daar wil vissen, hoe gaat dat dan?
U kunt vissen in het afgesloten water van het Fort Abcoude. U heeft 
géén visvergunning nodig. Er zijn 15 speciaal aangelegde vissteigers, 
waardoor u veilig, rustig en comfortabel kunt vissen. De meeste vis-
steigers zijn goed met de rolstoel bereikbaar. Het Viscentrum beschikt 
over (vaste)hengels, lokvoer en aas die u voor een kleine bijdrage kunt 
gebruiken. Eigen materiaal meenemen mag ook. Het is verplicht om 
weerhaakloos te vissen, een onthaakmat te gebruiken en alle vis met-
een na de vangst terug te zetten. Het visbestand in de fortgracht be-
staat voornamelijk uit voorn, zeelt, brasem én karper.
Als ervaren visser kunt u terecht, maar ervaring is niet vereist! Er zijn 
indien gewenst ervaren visbegeleiders aanwezig om u te helpen.
In het paviljoen kunt u terecht voor een hapje en drankje, er is ook een 
gehandicaptentoilet aanwezig. U kunt gratis parkeren op het terrein 
van het Viscentrum. Op de 3e woensdag van de maanden april t/m 
oktober vinden er viswedstrijden plaats. Inschrijving als deelnemer 
is uitsluitend mogelijk voor 60-plussers en voor gehandicapten van 
alle leeftijden. Voor groepen zijn specifieke afspraken mogelijk, zoals: 
dagje vissen, eventueel in wedstrijd vorm, verzorgt met een lunch op 
maat, appeltaart bij de koffie en bittergarnituur. Volgens mij genoeg 
argumenten om eens te komen kijken.

Openingstijden
Openingstijden: Iedere woensdag van 9:00 – 16:00 uur zijn wij aan-
wezig, maar u kunt ook andere dagen terecht. Wel verzoeken wij u dit 
te melden. Wenst u ondersteuning of wilt u gebruik maken van onze 
voorzieningen, geeft u dan aan welke wensen u heeft. Mail voor een 
visafspraak naar vissen@viscentrumgehandicapten.nl

Stichting Viscentra Gehandicapten, Viscentrum bij het Fort Abcoude
Molenweg 19, 1391 CH Abcoude, info@viscentrumgehandicapten.nl
www.viscentrumgehandicapten.nl
Wij hopen u snel te zien!

Ruud Klant
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Notulen najaarsbijeenkomst 2019
Piet Rol HVZ’er van het jaar          
29-10-2019 “DTS, Kalverhoek” Aanwezig bestuur: W. De Vries 
(voorzitter), H. op den Akker (penningmeester), J. Hazen (se-
cretaris), K. Mandjes (vliegvis), M. Tijms (wedstrijd). Commis-
siecoördinatoren: R. Geerlings (jeugd), B. Witte (karper), M. 
van Diemen (roofvis), P. Rol (visserijbelangen).
Totaal aanwezige leden: 67

1. Opening
Wim de Vries opent de vergadering om 20:05 uur en heet een aantal 
mensen in het bijzonder welkom, te weten de ereleden W. Heijnen, 
Th. ten Wolde, A. van der Horst, H. Scholten, T. Moed, W. Spijker-
man, J. Alrich, E. Jonker, J. de Jong, J. Gruijs en ere-voorzitter W. 
Metselaar aanwezig. Ook is er een welkom voor Michael Stalenhoef, 
visgids uit Zaandam die middels een film meer vertelt over het snoek-
baarsvissen op de Zaan.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergade-
ring d.d. 28 mei 2019
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Wim bedankt de secretaris 
voor de notulen.

3. Ingekomen stukken
Afberichten van Ruben den Uil, Frans Hagens en Frans Hoogland.
 
4. Mededelingen bestuur
- Weekend van 19/20 oktober karperkoppelwedstrijd. 
Goed gevangen, dank aan de commissie en met name voor Bas Witte 
die ondanks zijn medische ingreep de zaak prima voor elkaar had.
- Nota Dierenwelzijn: de Partij van de Dieren wilde dat de huurover-
eenkomst met Zaanstad voor het gemeentewater niet zou worden ver-
lengd met als doel de hengelsport uiteindelijk te verbieden. 
Uw bestuur heeft hierover - deels persoonlijk - contact gehad met 
alle andere politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in een positieve 
lobby. Het is wel zaak dat hengelaars zich goed (blijven) gedragen. We 
moeten alert zijn en blijven. Zo kregen wij dit weekend het bericht dat 
er in Oostzaan een uil verstrikt zat in een stuk vislijn. Dit is slechte 
publiciteit. Ook zijn er andere misdragingen van leden die gelukkig 
wel door het controle apparaat in beeld komen. Ruim je afval op en 
wees alert op mistanden en meld deze ook. We hebben goede contac-
ten met BOA’s en politie en de ervaring leert dat er eigenlijk altijd tot 
actie over wordt gegaan waar mogelijk. 

- De nieuwe vergaderstructuur van het Algemeen Bestuur en de com-
missies lijkt vruchtbaar te zijn. Door de aanwezigheid van Frans Ha-
gens wordt er direct een koppeling gemaakt met de website/facebook 
en is de vergadering wat praktischer van aard geworden.
- Kortingsregeling voor 65+ leden vervalt als gevolg van de overgang 
van onze ledenadministratie naar Sportvisserij Nedreland. in Biltho-
ven. 
- Roofviscommissie: onderbezet, ze hebben bemanning nodig. Gega-
digden kunnen zich melden bij Matthijs van Diemen.
- Zondag 23 februari is er weer de hengelsportbeurs in sporthal Zuid 
in Zaandam Zuid. Voorbereidingen zijn al in volle gang.
- Komende maandag 4 november is de inloopmiddag in onze eigen 
clubgebouw.

5. HVZetter van 2019
Sommige leden treden op de voorgrond en andere verzorgen minder 
opvallend erg belangrijk werk voor de HVZ. Naast bescheidenheid 
siert het ook zijn manier van werken. Secuur, gedreven, vasthoudend 
en altijd met een goede terugkoppeling naar het bestuur. Hij kan als 
hij beet heeft zich ergens in vast bijten en zo is ons ook duidelijk ge-
worden waar de naam ‘ Pietje precies’ vandaan komt. 
Hij is druk bezig met VBC zaken, documenteert en archiveert onze 
huurovereenkomsten en visrechten. Is veelvuldig in overleg met 
HHNK, NHBB, federatie, gemeente en natuurorganisaties en heeft 
ook een flinke bijdrage geleverd aan de nota dierenwelzijn waarover 
eerder gesproken. Hij houdt het bestuur scherp in bovenstaande zaken 
en mede daarom benoemt het bestuur Piet Rol als HVZetter van het 
Jaar 2019.

6. Rondvraag en sluiting officieel gedeelte
Pim Pos vraagt zich af of de beroepsvisser veel netten in de Voorzaan 
mag zetten en of er in de Jagersplas ook een staand want mag staan. 
Wim geeft antwoord.

Na de pauze volgt een boeiende filmvertoning van roofvisser en vis-
gids Michael Stalenhoef. Hij laat een film zien over het (pen)vissen op 
snoekbaars op de Zaan en beantwoordt daarna vele vragen.
Na de verloting van de gerookte vis en de hengelsportartikelen voor 
de verkochte loten sluit de voorzitter om 21:45 uur de geslaagde bij-
eenkomst.

Jorrit Hazen
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Jaarverslag 2019
Voor u ligt het jaarverslag van 2019. Voor de vereniging een 
jaar waarin uw belangen als onbezorgde visser weer behar-
tigd zijn door uw bestuur en haar commissies. De commissies 
komen hierna aan bod met de eigen verslaglegging. 
Namens het bestuur neem ik u mee naar enkele hoogtepunten 
en bijzonderheden.

Het afgelopen jaar zijn er 35 leden overleden. We zullen bij hen stil-
staan tijdens de ALV in 2020.
Het voorgaande jaar werd gekenmerkt door hoog bezoek op sportpark 
Kalverhoek. Namens de koning kwam de burgermeester van Wor-
merland een lintje uitreiken aan onze voorzitter Wim de Vries. Wim 
is 40 jaar actief in het bestuur van de HVZ. Dit was een bijzonder 
feestelijke middag waarin Wim echt even in het zonnetje werd gezet. 

Lobbywerk
Helaas moesten wij ook op een andere manier in actie komen. 
De partij voor de dieren heeft getracht om de hengelsport te verbieden 
in de gemeente Zaanstad en daar is door uitmuntend lobbywerk en 
belangenbehartiging gelukkig een stokje voor gestoken. De eerdere 
contactleggingen met de lokale politiek hebben daar zeker aan bijge-
dragen maar het blijft wel zaak om waakzaam te blijven op dat gebied. 

De beurs was in 2019 ook weer een daverend succes. Bij het lezen van 
dit stuk is de beurs van 2020 alweer geweest maar in 2019 was het 
vooral opvallend dat de commissiestands een prominentere rol zijn 
gaan spelen. Dit zal in 2020 ook weer het geval zijn.

Vergaderstructuur
Ook hebben wij als bestuur gemeend dat de oude, vertrouwde ver-
gaderstructuur wel een update kon krijgen. Wij zijn hiermee gestart 
door de algemeen bestuursvergaderingen te hernoemen naar het com-
missieoverleg waarin er veel meer de nadruk ligt op de praktische uit-
voering van de commissies en de communicatie intern en extern. 
De wereld is veranderd en de digitale kanalen vervangen steeds meer 
het papier- en drukwerk. Beide manieren van communiceren zijn 
voor ons echter belangrijk en hier wordt dan ook vol op ingezet.

Ledenaantal
Ook kunnen wij melden dat het ledenaantal weer iets is gestegen in 
2019. De vele activiteiten en het mooie weer hebben hiertoe zeker 
bijgedragen. Het aantal online aanmeldingen neemt toe en overtreft 
het aantal inschrijvingen bij de winkeliers. Dit komt mede door het 
faillissement van een van onze wederverkopers Liv Outdoor. 
In 2020 zal een nieuwe wederverkoper worden toegevoegd. Inmiddels 
zijn 63% van onze leden via een automatische incasso lid en dat draagt 
ook bij aan een stabieler ledenaantal.

HVZ’er van het jaar
Tijdens de najaarsbijeenkomst is Piet Rol uitgeroepen tot HVZetter 
van het jaar door zijn nauwkeurige en precieze werk voor de VBC. 
Met name de visrechten zijn vaak een kluwen van gegevens en behoe-
ven zo nu en dan best wat aandacht. 

Het volgen van deze, en vele andere zaken, kosten logischerwijs veel 
tijd en dienen nauwkeurig te gebeuren. Wij zijn als bestuur dan ook 
zeer blij met de vele vrijwilligers die de vereniging vorm geven. Zij zit-
ten in commissies die vaak de hobby binnen de hobby vertegenwoor-
digen en vele activiteiten ontplooien die tezamen een actieve en goede 
vereniging maken. Via dit voorwoord wil het bestuur dan ook alle 
vrijwilligers bedanken voor de wederom tomeloze inzet. Met elkaar 
maken wij er wat moois van.

Namens het bestuur van de HVZ
Jorrit Hazen

Jaarverslag Commissie Wedstrijden 2019 
2019 is een goed jaar geweest voor de Commissie Wedstrijden qua 
activiteiten en competities.

We hebben drie competities georganiseerd:
- Zomeravondcompetitie (Cor Martens)
- Zomer weekendcompetitie als test (Ruud Swart)
- Wintercompetitie (Martijn Tijms)

- de 65+ competitie wordt o.a. door Herman Veenstra georganiseerd. 
Het aantal deelnemers hieraan is prima. Er is met 19 man gevist, er 
zitten ook Feeder wedstrijden en een koppel- wedstrijd bij.

- de zomeravond competitie is gevist van 7 mei tot 9 juli. De Prijs-
uitreiking heeft in oktober plaatsgevonden in het HVZ Clubgebouw. 
De competitie is met zes deelnemers gevist. Er is al een paar jaar terug-
loop qua deelnemers, omdat er nog velen werken en de verzameltijd 
17:45 uur niet halen. Het is tevens lastig om nieuwe aanwas te krijgen.

Er werd al een paar jaar gevraagd om een competitie in het weekend 
op te zetten. Hier hebben we in 2019 gehoor aan gegeven.

- de zomer weekend competitie. Er waren vooraf veel aanmeldingen 
hiervoor, waardoor het team enthousiast aan het plannen sloeg. Ech-
ter de meeste vissers hebben voortijdig om wat voor reden dan ook 
weer afgehaakt.  Zelfs degenen die het hardst riepen om een weekend 
competitie. Uiteindelijk is deze competitie met vijf vissers gevist, wat 
voor de organisator best teleurstellend was. In gezamenlijk overleg op 
onze commissieavond is besloten hier geen vervolg aan te geven.

- De wintercompetitie is met 14 actieve deelnemers prima gegaan. We 
hebben negen wedstrijden gevist van begin oktober tot de 1e week de-
cember. Weersomstandigheden waren bij drie wedstrijden Spartaans 
te noemen. Bij één wedstrijd trok de wind aan van windkracht 1 tot 
ongeveer 6 a 7, het was niet mogelijk om met meer dan 3-4 hengel-
delen te vissen. Desondanks is er best goed gevangen. 284 kilo totaal. 
Iets minder als vorig jaar, maar er was dan ook één deelnemer minder.

Dan hebben we in april nog de workshop Wedstrijdvissen georgani-
seerd. Er waren 13 deelnemers, wat op zich een prima start was! 
De workshop werd gegeven door Nico Schouws, hij is een bekende in 

Ledenaantal
2019 2018 2017 2016 2015

Senioren          4099 4051 3826 3870 3956
65+leden               157 164 192
Partnerleden      85 80      82 81 100
Junioren             180 182    182 196 172
Jeugdleden        291 305    310 432 480

Totaal                      4655 4618 4557 4743 4879
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de visserijwereld en tevens vismeester. 
Voor 2020 hebben we een vervolg workshop in de planning staan, 
deze wordt meer praktijk gericht. 

Martijn Tijms

Jaarverslag  Karpercommissie  
De commissie is in samenstelling veranderd. Arno Zuijdam en Ange-
lique hebben de commissie verlaten en Bas Witte is nu coördinator en 
Eelco Willemse en Remco Ouwehand zijn nu ook toegetreden tot de 
commissie. 
We komen één keer per maand bij elkaar om te vergaderen. 
In februari stonden we op de beurs van HVZ. Dit was een groot suc-
ces. De stand die we ingericht hadden, trok veel aandacht bij de toe-
schouwers. Er was weer een leuke vragenlijst gemaakt en voor de eer-
ste drie een leuke prijs beschikbaar gesteld door onze vaste sponsors. 
De karper koppelwedstrijd in het voorjaar moesten we uitstellen, uit-
eindelijk is de wedstrijd niet doorgegaan. 
Op 29 juni was er de jeugddag in Zaandam met op die dag extreem 
hoge temperaturen rond de 38 graden. 
De karpercommissie was met twee personen (Hans en Bas) aanwe-
zig om uitleg over karpervissen te geven, georganiseerd door HVZ en 
Midwest Nederland. 
In oktober hebben we weer een fantastische karper koppelwedstrijd 
gehouden voor 14 koppels in de Jagersplas. Er zijn in totaal 15 karpers 
gevangen de zwaarste een Spiegel van 29.6 pond. 
De winnaar was koppel Piet Rietvink en Jimmie Ikke met vier karpers 
en wonnen de prachtige boilie en partikels prijs ter waarde van 300 
euro. De prijsuitreiking was weer in ons clubhuis HVZ met brood-
maaltijd en een lekkere bal gehakt. 
Met dank aan de sponsors Pim Starreveld (Pionier Baits) en Rentenaar 
Koog a/d Zaan. 
We hebben de laatste vergadering van 2019 al weer gehad en de nieuwe 
plannen liggen al weer klaar voor 2020 zoals wedstrijden, uitzetten 
spiegelkarpers, Karper jeugddag, workshop en samenwerking met 
Amsterdam en Midwest Nederland. 

Bas Witte

Zaanse Vliegvissers
In het seizoen 2019 zijn de vaste bindavonden weer geweest in ons 
thuishome van de HVZ. Deze werden redelijk bezocht. Het leden-
aantal blijft constant er zijn er weer wat afgevallen en er zijn er weer 
bijgekomen. 
Ook dit jaar zijn de leden weer uitgewaaierd naar binnen- en buiten-
land en kwamen weer terug met mooie verhalen en natuurlijk foto’s. 
In 2020 gaan we op dezelfde voet verder. Het is de bedoeling dat de  
Zaanse Vliegvissers een inloopavond gaan organiseren in april voor 
niet leden om zo te proberen om het vliegvissen wat meer te promo-
ten. 
Op deze avond zal er een mogelijkheid gegeven worden om een vlieg 
te binden onder begeleiding en natuurlijk om vragen te stellen. 

Kees Mandjes
 
Commissie Zout 
In 2018 hebben we als commissie acht maal vergaderd.   
Zoals elk jaar begonnen we in februari met de zeevisavond. Deze was 
goed bezocht en we konden weer een aantal mooie prijzen uitreiken. 
Ook het bakken van verse kibbeling door de gebroeders Polling met 
hulp van Henny was een groot succes. De catering werd ook dit jaar 
weer prima verzorgd door een echtgenote van een van de commissie-
leden. Nogmaals dank! 

Het wedstrijdprogramma was gelijk aan 2018, met vier kantwedstrij-
den bij Wijk aan Zee en vier bootwedstrijden vanuit Scheveningen. 
Helaas moest één bootwedstrijd, vanwege de weersomstandigheden, 
worden afgelast. 
Over de gehele competitie waren de vangsten erg wisselend, zowel 
vanaf de boot als vanaf de kant.  Vanaf het  strand werd redelijk goed 
gevangen met grote botten, zeebaarsjes, een paar tongen en zelfs een 
paling. Zoals een al oude traditie werd in het voorjaar weer de paas-
wedstrijd gehouden waar bijna iedereen een doos met 10 eieren won. 
Helaas neemt wel het aantal deelnemers af, waar we vooral bij de 
bootwedstrijden financieel gezien last van hebben. 
Zoals gewoonlijk was de tombola aan het einde van de wedstrijden 
weer goed verzorgd, dit zorgde nog voor een redelijke kaspositie. 
Helaas werd onze laatste wedstrijd van het jaar, die traditioneel afge-
sloten wordt met een diner, afgelast. Deels door het weer maar hoofd-
zakelijk door het kleine aantal aanmeldingen.
De belangstelling voor de zoute wedstrijden is redelijk, we zien wat 
nieuwe gezichten, maar er kunnen er altijd nog een paar bij. Dit jaar 
hebben we via introducés toch voor elkaar gekregen dat er meestal 
zo’n 30 man mee ging vissen. Vooral bij de bootwedstrijden vanuit 
Scheveningen is het belangrijk dat er ten minste 30 personen meedoen 
i.v.m. de kosten. 
We zullen net als in het afgelopen jaar op de open dag proberen om 
leden enthousiast te krijgen om een keer mee te vissen.

Nico Heijnen

Controle 
In het jaar 2019 zijn een aantal controleurs toegetreden tot het team 
en wij zijn nu op goede sterkte. Secretaris Jorrit Hazen heeft zijn con-
troleursfunctie neergelegd vanwege zijn vaderschap en vele werkzaam-
heden als secretaris. Ook konden wij met de groepscontroles met twee 
Boa’s op stap ter versterking van de groep. Er zijn niet heel veel be-
keuringen uitgeschreven want de meeste papieren zijn prima in orde. 
De commissie van overtredingen heeft zich over enkele zaken gebo-
gen en in één geval een royement van vier jaar toegepast waarbij de 
persoon in kwestie ook 4 jaar het recht om te vissen in HVZ wateren 
is ontnomen.

Henk op den Akker

Klaverjas 
De klaverjasgroep heeft een trouwe kern van 20  deelnemers die elke 
14 dagen voor de gezelligheid komen kaarten. Gemiddeld dus vijf ta-
fels maar ook wel eens een uitschieter naar zes tafels. Met veel dank 
hebben wij van Trudy van Daal afscheid genomen als voorzitter. Zij 
wilde het stokje overgeven en dat is nu in handen van mevrouw Coby 
de Jong. Hierbij is gelijk organisatorisch wat veranderd. De inkopen 
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voor de Klaverjas wordt nu gedaan door onze kantinebeheerder Maar-
ten Ouwendijk. Vele prijsjes werden  geregeld door Bauke Post waar-
voor onze dank. Er wordt gekaart  zonder mes op tafel en  met respect 
voor elkaar. Genoeg tijd voor een praatje tussendoor. De SVZ  kantine 
is nog niet helemaal voor elkaar m.b.t. de akoestiek, maar dat zal ko-
mend jaar wel in orde komen.

Henk op den Akker
 
Visserijbelangen 
Een overzicht van de visstandbeheer gerelateerde zaken in 2019:
-Diverse gesprekken gevoerd met de Provincie-NH over de geldigheid 
van de akte van eigendom visrecht Markervaart (Tapsloot tot Stierop). 
Uiteindelijk heeft de Provincie na overleg met een jurist besloten om 
de akte te respecteren.  Tijdens deze gesprekken is ook het visrecht van 
het gedeelte van de Markervaart van Stierop tot de Deilings ter sprake 
gekomen, met als resultaat dat HVZ een huurovereenkomst visrecht 
krijgt voor dit deel van de Markervaart. 
-Digitalisering huurovereenkomsten visrecht en gerelateerde docu-
menten is in de loop van 2019 voltooid. 
-Begin april is er een grote vissterfte opgetreden in het Vijfhoekpark 
welke zich heeft uitgebreid via Zuidervaart, Gouw tot vlak bij de Ja-
gersplas. Oorzaak schijnt een grote zoute kwel te zijn geweest en een 
daaropvolgende explosie van alg. Wij hebben veel moeite moeten 
doen om informatie boven water te krijgen. 
-In de periode 1 september tot eind november hebben wij weer de 
coördinatie en controle (o.a. Frans Hoogland) verzorgd bij de paling 
over de dijk (PODD) projecten bij de gemalen de Overtoom (West-
zaan), Pieter Engel (Assendelft) en gemaal Wijkermeer. 
- Als actiepunt uit de uitvoeringsagenda van het Groen en Waterplan 
van de gemeente Zaanstad is een inventarisatie uitgevoerd  naar de 
bestaande trailerhellingen in Zaanstad en wensen voor nieuwe trailer-
hellingen. Vanwege de bezuinigingen bij Zaanstad is er echter de eerst 
komende paar jaar geen ruimte voor nieuwe hellingen. 
-Diverse schriftelijke reacties, brieven gestuurd en vergaderingen bij-
gewoond over de nieuwe Nota dierenwelzijn van Zaanstad met name 
toen de Partij voor de Dieren het sportvissen in Zaanstad wilde verbie-
den. Dankzij onze inbreng zijn alle hengelsport gerelateerde moties/
amendementen van de Patij voor de Dieren verworpen. We hebben 
gehoor gegeven aan het verzoek om deel te nemen in een werkgroep 
uitvoeringsagenda dierenwelzijn waarvan de eerste vergadering heeft 
plaatsgevonden in december 2019. 
- De huurovereenkomst visrecht van de gemeente Zaanstad voor het 
viswater in Zaanstad is in de loop van 2019 geëindigd. Belangrijke 
bijdrage geleverd in het verzorgen van een nieuwe huurovereenkomst 
voor de komende zes jaar.   
-Als belanghebbende sportvisserij themavergaderingen bijgewoond 

bij HHNK over de nieuwe Nota Visbeleid,  Kader Richtlijn Water 
(KRW) en doorstart van de Visserij Beheer Commissie (VBC-HNK)
-Ook in 2019 diverse malen in gesprek gegaan met HHNK over de 
omissies in de huurovereenkomsten visrecht.
-Deelname aan het DAK project (Duurzaam Aalbeheer door kennis) 
in de polder Westzaan.
-Diverse discussies gevoerd met Midwest en Sportvisserij Nederland 
over de door de ons gestelde slotmaten voor snoekbaars in onze wate-
ren en de gewenste aanpassingen in de Viswaterlijst .   
-Deelgenomen aan vergaderingen van het Zaans Natuur en Milieu 
Overleg (ZNMO) om de onderwater fauna onder de aandacht te 
brengen bij dit platform.  

Piet Rol
 
Baarscommissie
Op 24 juni werd weer de jaarlijkse HVZ open baarswedstrijd geor-
ganiseerd, het water kwam met bakken tegelijk uit de lucht, maar de 
vangst was er niet minder om.
33 deelnemers wisten er toch gezamenlijk 1.490 stuks te vangen.

Uitslag top drie:
1. JAN DE JONGE                69 st.
2. JEROEN BUYS                 65 st.
3. PIETER OOSTWOUDER     63 st.
 
Er deden aan deze wedstrijd zes HVZ’ers mee, beste HVZ’er werd 
Willem Spijkerman met een 16e plek.
 Hierbij nog wel even een bedankje naar Marcel Kok en Cor Hogeterp 
voor het uitzetten van het parcours !
 
De HVZ werd gevraagd de organisatie op zich te nemen van de voor-
selectie N.K. baars, wat wij uiteraard niet geweigerd hebben.
Wedstrijdwater was in Rooswijk en dit keer konden wij op hulp reke-
nen van onze karperaars Bas Witte en Arno Zuijddam. Heren harte-
lijk dank nogmaals!
Onder de deelnemers zeven mensen van ons, waarvan er maar liefst 
zes zich plaatsten.
Winnaar werd Cees Sanders met 64 stuks, 2e werd Jan de Jonge met 
62 stuks en 3e werd Klaas Frantzen met 60 stuks
Op 7 oktober werd het N.K. baars in  Edam vervist met drie schone 
stekken, en twee stekken in metersdik riet was ons deel deze ochtend.
De baarsjes waren verschrikkelijk klein, en dat dan de echte torrenpik-
kers zich lieten gelden, spreekt voor zich.
Nederlands kampioen werd Henk Roos met 145 stuks, gevolgd door 
Jeroen Buys met 130 stuks, 3e werd Thom Groot met 123 baarsjes.
Beste HVZ’er werd Frans Hogeterp met 70 stuks, hij werd 20e. 
Tim Mandjes had er 60, Willem Spijkerman 48, Ton Moed 46, Jaap 
de Bouter 39 en Dirk van de Bosch 29.
Wij wensen iedereen in 2020 weer een hele goede vangst toe!

Willem Spijkerman

Jeugdcommissie
Het visseizoen 2019 is goed verlopen voor de HVZ jeugd.
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!
Het was heel gezellig, ondanks dat helaas niet alle jeugdvissers, die 
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hebben deelgenomen in 2019, op deze dag aanwezig waren. 
Wij hopen dat dit volgende keer wel het geval zal zijn.
De jeugd heeft gedurende de competitie dit jaar zichtbare verbeterin-
gen 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.
Hierbij de nummers 1 t/m 3:  

Aspiranten 
1e plaats: FINNLEY GEERLINGS                       
2e plaats: JASPER RIJKEN
3e plaats: MYKA DE WITTE

Junioren 
1e plaats: MAURIJN DREUNING
2e plaats: KELLY SWART                                    
3e plaats: THIJS BRAAT                           

De prijzen “kleinste vis” was voor Finnley Geerlings en “grootste vis” 
was de karper van Thijs Braat.

De inmiddels beroemde Joop Gruijs aanmoedigingsprijs ging dit jaar 
naar Kelly Swart. Zij verdiende deze prijs om haar te motiveren door 
te blijven gaan met vissen en het helpen van de jeugd, dit omdat zij 
vanaf 2020 zelf niet meer onder de jeugd valt.
Verder zijn er uitgebreide plannen in de maak voor het visseizoen 
2020 met o.a. Beursactiviteiten, de Zomeravondcompetitie, een dag 
baarspeuteren, workshops en een jeugdweekend (dit is i.p.v. een 5 
daagse Zomerkamp)
Ook zijn er in samenwerking met de HSV uit Krommenie en Assen-
delft in 2020 gezamenlijke jeugdactiviteiten in de planning hierover 
wordt later meer bekend gemaakt.   
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!

Richard Geerlings

Financieel verslag 2019
Ondanks een lichte stijging van het ledenaantal, is het finan-
ciële resultaat van de HVZ  over  het jaar 2019 negatief geëin-
digd. Dit heeft een aantal oorzaken. 

Ten eerste is er in de contributieberekening voor senioren een fout 
geslopen. Alle senioren hebben in 2019 een korting van € 4,50 toebe-
deeld gekregen, terwijl die alleen bestemd was voor 65+ ers die langer 
dan twee jaar lid zijn en deze korting hebben aangevraagd. Met ruim 
1.000 65+ers scheelt dit een paar duizend euro aan inkomsten.
Verder een faillissement van een wederverkoper betekende voor de 
HVZ een strop van ruim € 1.500 voor advertentiekosten en verkochte 
vispassen, die niet zijn afgerekend. Het aandeel vispassen dat met 
automatische machtigingen betaald wordt, is toegenomen tot ruim 
boven de 60%. Het resultaat van de Verlies en Winst rekening komt 
hiermee negatief op € 826.

De kantoorbezetting en de openingstijden voldoen aan de huidige 
eisen. Op dinsdagmiddag zijn drie mensen aanwezig om de admini-
stratieve zaken en de benodigde ICT en planning te regelen. Ook zijn 
wij wederom alle commissieleden en vrijwilligers dankbaar voor al het 
gedane werk, onze kantinebeheerder, voor zijn steeds grotere rol in de 
kantinebezetting, en  daarbij behorende kantineaankopen. 

Toelichting op de Balans van 31-12-2019

Activa
Gebouwen: € 4.759
Dit is gelijk aan het eindsaldo van 2017. Er wordt niet verder afge-
schreven op deze nieuwbouw.

Inventaris: € 475
De afschrijving op de aangeschafte inventaris is volgens standaard 
schema uitgevoerd. Kleinere apparaten als printers worden na aan-
koop niet meer als inventaris opgenomen vanwege de snellere vervan-
ging en lage aanschafprijs.

Debiteuren
€ 312. Betreft enkele openstaande facturen voor advertentiekosten in 
het HVZ  blad en verkochte vispassen.

Depot TNT post: € 1.095
Betreft vast voorschot voor portokosten.

Vooruitbetaalde kosten € 290
Dit zijn kosten die reeds voor de Hengelsportbeurs van 2020 zijn be-
steld en betaald.

Liquide middelen
€ 215.703. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 215.703  Deze gelden 
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor 
2020 (€ 105.649).

Passiva
Fonds onderhoud viswater: € 40.796
Het bedrag is in 2019 ongewijzigd gebleven.

Contributies voor 2020
€ 105.649. Een bedrag van € 105.649  is al binnen gekomen aan con-
tributies voor 2020. Daar het gelden zijn voor het jaar 2020 zijn ze in 
de eindbalans 2019 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.

Resultaat
Negatief - € 826. Het voorstel is dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve te boeken.
                                                 
Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2019  

Ontvangsten
Contributie-inkomsten: € 153.709. Dit is lager dan begroot door de 
algemene seniorenkorting die toegepast is. Ook het hogere percentage 
automatische afschrijvingen geeft lagere inkomsten maar een stabieler 
ledenaantal. Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel.
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Diverse vergunningen 
€ 2.467. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hen-
gel opgenomen. Het aantal uitgegeven vergunningen hiervoor is iets 
toegenomen. Ook zijn wat meer dagvergunningen verkocht tijdens 
controles.

Wedstrijdvergunningen  
€ 375. 15 wedstrijden zijn gevist door verenigingen buiten de Federatie, 
die hier een vergoeding van € 25 per wedstrijd voor betalen.

Rentebaten
€ 27. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de ver-
mogens/spaarrekeningen. 
Sportvisserij Midwest Nederland-subsidie € 2.909
Ook in 2019 hebben wij gebruik gemaakt van de subsidie voor acti-
viteiten zoals de Hengelsportbeurs  en de subsidie uit het jeugdfonds. 
Dit omdat de contributie voor juniorleden niet kostendekkend is 
door de hoge afdracht.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2019 

Uitgaven 
Afdracht Landelijk en Federatief € 98.662. Hoger dan in 2018 door de 
stijging van het aantal leden.

Portokosten 
€ 12.267. Het postverkeer daalt nog steeds door meer gebruik van e-
mail correspondentie. De aanvragen voor b.v. viswedstrijden worden 
volledig digitaal afgehandeld. Wel zijn de kosten voor porti en post-
zegels gestegen.

HVZ nieuws 
€ 15.603. Door een toename in de oplage en stijgende advertentie-
inkomsten is deze kostenpost stabiel gebleven. Enkele uitgaven zijn 
waar nodig met vier pagina’s uitgebreid.

Representatiekosten 
€ 1046. Betreft jubileumkosten van 40 jaar bestuur voorzitter Wim 
de Vries

Bestuurskosten 
€ 1.405. Het bestuur heeft met minimale kosten de HVZ kunnen 
besturen. Er zijn geen vergoedingen van importantie. Alleen één geza-
menlijke visdag per jaar is de waardering voor de vele werkzaamheden.

Vergaderkosten 
€ 1.203. Wij hadden hoge opkomsten in de diverse vergaderingen/bij-
eenkomsten met goede sprekers. Er is weer ruim gebruik gemaakt van 
onze eigen accommodatie met een eigen kantinebeheerder die scherp 
op de aanbiedingen let!

Verzekeringen 
€  1.342. Het nieuwe gebouw is volledig verzekerd gebaseerd op de 
nieuwwaarde.

Diverse kosten  
€ 1.759. Hieronder zijn de kosten van het faillissement van een weder-
verkoper geboekt.

Overige posten
Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen.

Commissies
De aan de commissies toegekende gelden zijn wederom goed besteed 
en door de penningmeester gecontroleerd. 
De zeer geslaagde hengelsportbeurs had een record aantal bezoekers en 
het rad van fortuin heeft een opbrengst van € 700 kunnen realiseren.
De kosten voor de sporthal zijn wel erg gestegen mede daardoor dat 
het leggen van de vloer nu wordt uitbesteed aan derden.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen 
op 4 maart 2020 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op de 
ledenvergadering verslag doen en deze verzoeken het bestuur over het 
boekjaar 2019 decharge te verlenen.

Begroting 2020

Ontvangsten
Contributies: € 160.000. De contributie inkomsten zijn begroot op 
een contributiebedrag zonder speciale korting voor senioren 65+. De 
laatste jaren waren ook geen aanvragen hiervoor ontvangen. De in-
komsten uit inschrijfgelden en herinneringen zijn inclusief. Door de 
vele activiteiten van de commissies zien wij het ledenaantal met ver-
trouwen tegemoet.

Subsidies 
€ 2.000. Voor onze activiteiten verwachten wij wederom een subsidie 
van SMWN. Voor de jeugdactiviteiten is nog een extra bijdrage te 
verwachten als wij de doelstellingen halen. 

Uitgaven
Afdrachten € 98.000. Afhankelijk van het ledenaantal maar verder 
geen structurele verhoging.

SVN ledenservice  € 7.000. Dit bedrag is berekend op basis van 65% 
leden met een machtiging en 35% met acceptgiro. Tegenover de vis-
pasafhandeling staat een grote reductie van personeelskosten en por-
tokosten. 

Onderhoud en huur viswater 
€ 8.000. Huur visrechten, onderhoud  en visuitzet. Hiervan komt 
65% terug via compensatie visrechten. Mogelijk draagt HVZ wat bij 
in de aanleg van de visvijvers op het sportpark.

HVZ nieuws  
€ 16.000. De redactie en opmaak hebben zich wederom bereid ge-
toond geen prijsverhoging door te voeren. 

Portokosten
€ 12.000. Dit betreft hoofdzakelijk HVZ nieuws verzending. Overige 
kosten zijn aanzienlijk gereduceerd.

Commissies
€ 12.600. De commissies zullen in het jaar 2020 weer gelden te be-
steden krijgen voor de activiteiten. Omdat dit bijna geheel direct met 
de visserij te maken heeft zijn dit goed bestede gelden. De gelden zijn 
waar nodig m.b.t. ledenaantallen wat aangepast. Hierin is ook opge-
nomen de kosten voor de Hengelsportbeurs.

Bankkosten
€ 800. Door de verschuiving van contributie inning naar SVN Biltho-
ven zullen de bankkosten naar verwachting enigszins lager uitvallen. 
De kosten van de PIN automaat zijn als bankkosten opgenomen

                                                           Henk op den Akker
                                                           De  Penningmeester  



Balans per 31 december 2019
Activa Passiva

Gebouwen €  4.759 Algemene Reserve
visrechten   Saldo 31-12-2018 € 77.017
Markervaart € 1 Resultaat 2019 € -826
Nauernaschevaart € 1 Saldo 31-12-2019 € 76.191
Inventaris € 475 Fonds onderhoud viswater € 40.796
Debiteuren Algemeen € 312
Depot TNT post € 1.095 

Vooruitbetaalde kosten € 290
Kas €  275 Ontvangen contributies voor 2020 € 105.649
ING RC €  125.979
Spaar ING €  88.955 
ABN  RC €  494 

subtotaal € 222.636 € 222.636

Jeugdafdeling € 1.818 Jeugdafdeling €  1.818 
Wedstrijdcommissie zoet € 10 Wedstrijd zoet € 10
Seniorencommissie € 60 Senioren Comm € 60 

Wedstrijd Zout €  2.294 Wedstrijd Zout €  2.294
Vliegvisafdeling € 6.838 Vliegvisafdeling € 6.838 

Totaal € 233.656 €  233.656

14 nieuws april - mei 2020

Visserswoordenboek (deel 1)

In navolging van de woordenboekenschrijvers Kramer en Van 
Dale, die mijns inziens geen bal verstand hebben van onze 
hobby, wordt momenteel hard gewerkt aan een versie speci-
aal  voor vissers. Zoals in normale woordenboeken is er geen 
volgorde, niet chronologisch, niet alfabetisch, en ook niet 
numeriek. Ook is niet alles wat je leest helemaal waar. Dat is 
niet nodig, onze logboeken  hebben dat immers ook allemaal 
niet...!

Urbi et orbi piscari: Visserslatijn sprekende paus.
Paling: Bijna uitgestorven, behalve voor beroepsvissers.
Landingsbaan: Job van iemand die gespecialiseerd is in het scheppen 
van karpers.
Schepper: Iemand die een landingsbaan uitoefent. Meestal ingehuurd 
om in ieder geval zelf niet te vangen.
Dril: Tros kikkereitjes. Vroeger veelvuldig voorkomend. 
Hozen (1): Keihard regenen zodat de visboot volloopt.
Hozen (2): Leegmaken van diezelfde volgelopen visboot.
Karper van precies (!) 30 pond: 29,3 pond maar voor het ‘gemak’ 
naar boven afgerond.
Clarissa: lekker ding uit Groot Brittannië, vroeger begeerd door heel 
veel mannelijke karpervissers, maar helaas overleden.
Bot (1): Gevangen bij een blank.
Bot (2): Bijna alle nieuwe haken.
Bot(3): Manier van reageren van een karpervisser na de zoveelste vis-
loze sessie. Het aantal echtscheidingen onder slechte karpervissers is 
enorm!
Logboek: Liegboek.

Vismaat (1): Lengte van een vis.
Vismaat (2): Iemand die jou wakker maakt omdat hij zelf beet heeft.
Vismaat (3): Iemand die aan jouw vrouw vraagt of je alsjeblieft toch 
mee mag een weekend vissen. Doet daarbij beloftes die jij absoluut 
niet kan waarmaken. Vaak blijk je achteraf te zijn ingehuurd als pro 
deo schepper (zie boven).
Voerplek: Voer voor stekkenpezers.

Wordt vervolgd! 

Chrivél

HVZ Kampioenschap 
Baarsvissen
Op zaterdag 10 juni wordt weer het jaarlijks HVZ kampioenschap 
baarsvissen gehouden. Gevist wordt in een der zaanse wateren.
Opgave tot en met donderdag 8 juni 21.00 uur. Dan wordt de in-
schrijving gesloten.
U kunt zich opgeven bij Willem spijkerman tel. 075-6421123.



Verlies en Winst rekening 2019 en begroting 2020

2019 2018 begroting 
2019

begroting 
2020

Ontvangsten
Contributies 153.709 160.780 155.000             160.000
Aanmaningen 0                        -
Inschrijfgelden 330 2.500                        -
Diverse vergunningen 2.467 2.089 2.800                2.000
Distributievergoeding Vispassen - - 0                        -
Rentebaten 27 44 100                     40
Wedstrijden vergoedingen 375 462 300                     400
Fonds onderhoud viswater 4.000                  
Opname uit Algemene reserve
Subsidies F SMWN 2.909 2.970 2.000                   2.000
Compensatie visrechten 6.510 6.503 6.500                   6.500

Totaal 165.997 173.178 173.200                170.940

Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief 98.662 95.540 95.000                 98.000
SVN ledenservice vispassen 6.559 6.506 9.000                   7.000
Onderhoud en huur viswater 7.143 8.057 10.000                 8.000 
Diverse vergunningen 600                     
HVZ nieuws 15.603 15.022 15.000                 16.000
Drukwerk overig 368 287 1.000                   500
Portokosten/distributie 12.267 11.364 10.000                12.000
Personeelskosten/vrijwilligers 729 1.008 500                    1.200
Reiskosten 1.171 1.222 1.100                   1.200
Representatiekosten 1.046 139 1.000                  200
Energiekosten 1.355 1.681 1.500                    1.800
Afschrijving Inv/kantoormachines - 872 900                    800
Groot onderhoud gebouwen/inv - 569 1.000                  600
Onderhoud kantoormachines 766 693 700                     700
Onderhoud kantoor/schoonmaak 1.553 887 1.000                   900
Telefoon/Internet/website 1.221 1.156 1.600                1.200
Overige huisvestingskosten/kantine 664 1.065 1.500                  1.100
Kantoorartikelen 457 591 800                   600
Verzekeringen 1.342 1.208 1.400                   1.300
Bestuurskosten 1.405 1.595 2.000                  1.500
Vergaderkosten/Presentaties 1.203 1.341 1.500                   1.400
Diverse kosten 1.759 487 1.000                  500
Controle commissie 675 411 800                    800
Wedstrijdcommissie Zoet 1.800 1.460 1.400                   1.800
Wedstrijdcommissie Zout 600 400 400                     600
Jeugdcommissie 1.117 1.692 1.500                   1.200
Vliegviscommissie 420 540 400                    400
Baarscommissie 250 250 500                     300
Seniorencommissie 1.033 800 800                     1.100
Karpercommissie 204 277 500                  500
Klaverjascommissie 298 383 100                     300
Roofviscommissie                  300
PR/Hengelsportbeurs/Workshops 4.168 4.835 5.000                   5.000
Visstandbeheercommissie 93 351 300                      300
Bankkosten 619 868 1.000                    800
Contributies/Abonnementen 273 581 200                         400
Resultaat (826) 9.040 2.200                   640

165.997 173.178 173.200            170.940
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koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek

16

Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664

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!

Visboot 4 meter. Terhi 400 met afdekzeil origineel Terhi Railingsets 
en roeiriemen. Boot in zeer goede staat.
Compleet met Mercury 9,9 PK motor als nieuw!
Vaste prijs € 3400,00
Anton van Daal 06-51292170


