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Wurrempie

Corona
In mijn voorwoord van het vorige HVZ 
nieuws toonde ik mij een trotse voorzit-
ter en ik doelde daarbij op de vele op 
stapel staande activiteiten. De weers-
omstandigheden konden alleen spel-
breker zijn, gaf ik toen aan. Op het coro-
navirus en de impact die dit op ons allen 
heeft, had ik niet gerekend. 

Terwijl ik dit schrijf (eind september), lijkt 
een tweede coranavirusgolf onafwendbaar en 
zullen beperkingen ons sociale leven stevig 
beïnvloeden.
Wij zijn als hengelaar nog steeds bevoorrecht 
dat we kunnen blijven vissen en meer dan 
ooit kunnen genieten van  de natuur op het 
water en aan de waterkant.

Activiteiten
Langzaamaan gaan we weer wat verenigings-
activiteiten ontplooien. 
De Karpercommissie heeft een prima karper-
koppelwedstrijd georganiseerd, zie het ver-
slag op bladzijde 11.
De Senioren hebben met een goede bezetting 
op gepaste wijze de zomercompetitie gehou-
den. De Zoutafdeling laat de bootwedstrij-
den voor dit jaar vervallen, maar gaat wel 
twee keer extra vanaf de kant vissen.
De baarsselectiewedstrijd is op 6 september 
gehouden, zie het verslag op bladzijde 10. 
De vliegbindavonden zijn in september weer 
gestart. Het klaverjassen ligt helaas wel stil.
Houd de website voor de actuele zaken in de 
gaten.

Bestuurszaken
Op 22 mei hebben wij een digitale nieuws-
brief verzonden en daarin onder andere aan-
gegeven dat de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 26 mei niet door zou gaan. 
We stelden voor op 27 oktober tijdens de 
najaarsbijeenkomst ook de agenda van de 
ALV te behandelen. Inmiddels zijn er door 
de overheid eind september weer nieuwe be-
perkende maatregelen afgekondigd.
De najaarsbijeenkomst gaat daarom niet 
door. De bestuursmutaties kunnen formeel 
niet ten overstaan van de leden passeren. Ho-
pelijk kan dat in 2021 alsnog gebeuren. 
Gelukkig hebben wij Piet Breedijk bereid 
gevonden Jorrit Hazen als secretaris op te 
volgen. Voorlopig is hij waarnemend secreta-
ris. Verder wordt Kees Mandjes, als voorzit-
ter van de vliegviscommissie, opgevolgd, zie 
bladzijde 8.
Henk op den Akker heeft aangegeven in 
2021, na 15 jaar, met het penningmeester-
schap te willen stoppen. In het volgende 
HVZ Nieuws en op de website komt een 

advertentie voor het werven van een nieuwe 
penningmeester. Wij roepen kandidaten op 
zich aan te melden. Voor verdere wetens-
waardigheden over de bestuurszaken verwijs 
ik naar bladzijde 9.

Visdag bestuur
De jaarlijkse visdag voor het bestuur en ere-
leden hebben we onder aangepaste omstan-
digheden gehouden, zie ook het verslag op 
bladzijde 8. Het was een kennismaking met 
een fantastisch door vrijwilligers gerund vis-
centrum bij het fort in Abcoude. Bedoeld 
voor het vissen vanaf veilige visplekken voor 
senioren, mindervaliden  en gehandicapten. 
Het viscentrum had een kraam op onze hen-
gelsportbeurs en in het vorige HVZ nieuws 
heeft men een wervend artikel geschreven.

Visvijver Kalverhoek
De visvijver op het sportpark Kalverhoek 
is vergroot, hierna volgt hopelijk komende 
winter het noodzakelijke baggeren en pas 
daarna kunnen we onze plannen voor inrich-
ting van de vijver met een mooi visbestand 
verder gaan uitwerken.

HVZetters in het Visblad
Na eerst een interview, waarvan ook video-
beelden zijn gemaakt, met wedstrijdvisser 
Martijn Tijms in het Visblad, was er ook 
een rapportage over karpervissen met Frits 
Sander. In een volgend nummer wordt een 
gesprek over feedervissen met Vincent Horst 
geplaatst.

2021
Wordt 2021 ook weer zo’n bewogen jaar? 
Kunnen wij wel weer een hengelsportbeurs 
in een sporthal organiseren? Volgend jaar 
bestaat de HVZ 80 jaar. Misschien houden 
we wel een beurs met marktkramen in de 
buitenlucht, in combinatie met viswedstrij-
den, workshops etc. om zo toch wat kleur te 
kunnen geven aan ons jubileum. Voorzichtig 
vinden er verkennende gesprekken en verga-
deringen plaats om hier een antwoord op te 
geven. Suggesties en ideeën zijn natuurlijk 
van harte welkom.
Blijf gezond en optimistisch! 

Wim de Vries



nieuws najaar 2020kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

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
M. Tijms, wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
P. Rol, visserijbelangen
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.

Veel scholenvissen
schijnen problemen
te hebben met die

anderhalve meter ...!

Wurrempie

Van de redactie
‘Zoals je aan alle data en activiteitenkalenders kunt zien, staat 
iedereen weer te popelen om aan de slag te gaan.’, zo schreef
ik in mijn laatste stukje van afgelopen voorjaar. Best apart om 
terug te lezen. Want niet vlak daarna kwam Corona en werd 
even alles anders...

Ik hoop dat het goed met jullie allemaal gaat! Want hoe fijn is het om 
langzamerhand de draad, of eigenlijk hengel, weer op te pakken.

Diverse commissies hebben hun programma aangepast en ik vind het 
leuk om te zien dat er ook tijdens de Corona periode volop bedrijvig-
heid is geweest. 
Ik zou zeggen, geniet er nog meer van dan alles. 
Want dat het niet allemaal zo vanzelfsprekendheid is, daar zijn we ons 
nu allemaal wel bewust van geworden.

Annegreet van der Ros

Van de controlecommissie
Grote groepscontroles hebben deze zomer niet plaatsgevon-
den. Vanwege de coronamaatregelen konden de controleurs 
niet gezamenlijk op pad. Individueel is er wel goed gecontro-
leerd. Het was duidelijk drukker aan de waterkant. Altijd op 
gepaste afstand.

Aangevraagde viswedstrijden zijn door de HVZ geannuleerd. 
Het is gebruikelijk dat na de wedstrijden wordt gewogen en gemeten 
en daarna nog even gezellig nagepraat tijdens een gezellig samenzijn 
in clubhuis of horecagelegenheid. Daar horeca ook lange tijd gesloten 
is geweest, hebben wij in navolging van de landelijke algemene richt-
lijnen de viswedstrijden afgelast.

Hopelijk kunnen de wedstrijden weer langzaam opstarten. 
Voor het vissen in HVZ wateren geldt nog steeds dat 5 personen of 
meer een schriftelijke toestemming nodig hebben. 
Dus aanvragen kunnen weer worden ingezonden.

Henk op den Akker

Stijging vispassen 10 % door 
Corona
Door de coronasituatie en bijbehorende maatregelen zijn veel 
mensen weer gaan vissen. Een veilige bezigheid die je op ge-
paste afstand kunt doen. Een oude hobby is weer ontdekt of 
herontdekt. 

Ruim 400 extra nieuwe vispassen zijn verstrekt en bij het verschijnen 
van dit nummer lopen wij weer dicht tegen de 5000 leden aan.
Wij hopen natuurlijk dat er snel een oplossing of vaccin gevonden 
wordt maar ook dat de nieuwe leden het plezier van vissen vasthouden 
en lid blijven voor de komende jaren. 

Opsteker
Financieel is het voor de HVZ een opsteker met gevolg dat de con-
tributie voor volgend jaar niet zal stijgen. Ook de prijs voor nacht/3e 
hengelvergunning blijft ongewijzigd. Op 7 oktober sluit de ledenad-
ministratie van Sportvisserij Nederland voor 3 weken en worden alle 
mutaties verwerkt. Daarna worden de voorbereidingen voor de vispas 
2021 alweer in gang gezet. Ruim 70% van de leden betaalt inmiddels 
per machtiging en zal vóór 1 januari hun nieuwe vispas ontvangen. 
De overige leden vragen wij bijtijds hun acceptgiro te voldoen. Dit 
zien wij als loyaliteit aan je vereniging waarmee je een binding hebt. 
Bij voorbaat iedereen bedankt en een goede gezondheid toegewenst.

De penningmeester
Henk op den Akker

Van de penningmeester



jeugdvissen bij de hvz?

wij zoeken
begeleiders
ouders of 
vissers die het 
leuk vinden de 
jeugd iets van 
het vissen te
leren.
Geef je op bij de
HVZ jeugd.
voor info en 
aanmelden: 
info@hvznet.nl
stuur een email
naar: 
jeugd@hvznet.nl
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Commissie zout

Prijsuitreiking Zeevisavond 2019
Het was een drukte van jewelste bij het HVZ-gebouw, maar 
helaas was niet iedereen voor de zeevisavond gekomen maar 
voor de hvz ruilbeurs.

Met 24 man was de zaal toch nog redelijk gevuld. Na een bakje koffie 
en een gevulde koek maakte Nico op geheel eigen wijze het progamma 
van de avond bekend.
Helaas was het de zeeviscommissie deze keer niet gelukt om een spre-
ker te regelen. Hiervoor in de plaats had Marco een interessante film 
over het schoonmaken en fileren van zeebaars en kabeljauw op ver-
schillende manieren. In de pauze en kreeg iedereen een heerlijke vis-
schotel met daarbij een salade, gemaakt door Wim Goudriaan, voor-
geschoteld. Wim bedankt! Het was erg lekker. 

Na al dit lekkere eten en de benodigde borels begon de prijsuitreiking. 
Het werd de avond van Peter, hij won naast de prijs voor de grootste 
vis, een paling van 63cm. ook het algemeen klassement. 
Dit resulteerde in de volgende uitslag: 1e  Peter Hartman (36 punten)

2e Wim Heijnen (56 punten)
3e    Siem Rem (68 punten)
4e    Frank Goudriaan (69 punten) 
5e    Nico Heijnen (70 punten)

Het loont dus zeker als je alle wedstrijden meevist. De prijzen waren 
weer top geregeld door Martin en nadat deze waren uitgereikt door 
Ruben begonnen we met de tombola. De lootjes werden door de win-
naar Peter getrokken en niet alleen in vissen blinkt hij uit, maar ook in 
lootjes trekken. Hij won zelf maar liefst 4 van de 20 prijzen. 
Na de nodige versnaperingen en borrels volgde er nog een dank-
woordje van Andre Vermeer richting de zeeviscommissie. Erg leuk om 
te horen. De dames achter de bar, Andrea en Corry, heel erg bedankt 
voor jullie inzet.
Was weer een zeer geslaagde en gezellige zeevisavond en allen veel vis-
plezier in 2020 toegewenst.

Bert Kroon

vervolg zeeviscommissie op volgende pagina
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Zeeviscompetitie 2020?
De vraag is: kunnen we toch starten met de verlate zeevis-
competitie 2020?  Gezondheid gaat boven alles en we zullen 
ons dus altijd houden aan de aanbevelingen van de overheid 
(RIVM) en het HVZ-bestuur.

Na de zomer gingen we dus maar eens bekijken of een verlate start 
van de competitie mogelijk was. Dat ging helaas heel anders dan we 
dachten. We moeten als commissie zaken namelijk lang van tevoren 
vastleggen en regelen. En in deze tijd kun je nauwelijks een week voor-
uit plannen. 

Maar we willen toch op een veilige manier vissen. Dan maar het pro-
gramma drastisch omgooien en kijken wat wel kan en of we iedereen 
kunnen informeren. We hebben dus een alternatief programma ge-
stuurd naar alle zeevissers die meedoen aan de competitie. 

Uitnodiging voor een alternatief 
zeevisprogramma! 

Dit jaar is door Corona een streep gezet door de zeeviscompetitie 
2020. We willen als commissie toch gaan vissen met een aangepast en 
Corona-veilig programma. Met inachtneming van de aanbevelingen 
van het HVZ bestuur, de overheid en het RIVM is er een alternatief 
programma gemaakt en daarvoor nodigen we jullie graag uit. 

We gaan dit jaar nog 4 keer vissen vanaf het strand. Op deze manier 
kan iedereen voldoende afstand bewaren en brengt het buiten vissen 
het minste risico met zich mee. 

Geef je op!
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. 

Voor het strandkantvissen: in Wijk aan Zee verzamelen om 7:30 bij de 
parkeerplaats naast Duinpaviljoen Schoos (Zeepad 4, 1949 EH Wijk 
aan Zee). We vissen van 8:30 tot 12:30 uur. Materiaal: twee strandhen-
gels met een Paternoster met max. 3 haken. 
Kosten: 15 euro. Dit is inclusief 50 pieren en een verrassing tijdens het 
vissen. (Als je 100 pieren wilt, kost het 22,50 euro). 
LET OP! Hieronder staat voor de volledigheid een overzicht van alle 
data. We begrijpen dat een aantal datums (misschien wel allemaal) al 
zijn geweest als het HVZ-Nieuws in de brievenbus ligt. 

Strand 1: 11 oktober 2020: Strand Kant, Wijk aan Zee
Strand 2: 25 oktober 2020: Strand Kant, Wijk aan Zee
Strand 3: 22 november 2020: Strand Kant, Wijk aan Zee
Strand 4: 13 december 2020: Strand Kant, Wijk aan Zee

We hadden het allemaal graag anders gedaan maar het gaat even niet 
anders. We houden de moed er in en organiseren volgend jaar in 2021 
weer een competitie in welke vorm dan ook. 

De zeeviscommissie

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

Uw specialist op hengelsport gebied
in IJmuiden

Uw specialist op aquarium gebied
in IJmuiden

KROMHOUTSTRAAT 56
1976 BM IJMUIDEN

ACHTER IN HET PAND VAN
HENGELSPORT IJMUIDEN

MA - VRIJ 8:00 - 18:00
ZA - ZO   8:00 - 17:00

MA - VRIJ 10:00 - 18:00
ZA - ZO   10:00 - 17:00

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK
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Vissen met een vaste stok; met elastiek op karper 
Wanneer je met een werphengel vist met daarop een molen 
heb je een slip op de molen waarmee je vissen goed kunt dril-
len. Wanneer een (grote) vis een sprint maakt, treedt de slip in 
werking waarmee je voorkomt dat je hengel of je lijn breekt. 

Met een vaste stok heb je dit niet en ben je daarom flink in het nadeel 
bij een grote vis. Je zal dan met een dikkere diameter lijn moeten vis-
sen en een sterkere/dikkere hengel om meer kracht te kunnen bieden. 
Daarom kun je een elastiek in de top van je hengel laten plaatsen waar 
de lijn aan vast zit. Hiermee voorkom je dat je lijn of hengel breekt en 
krijg je een dempende werking. 

Vooral de eerste run van een vis die net gehaakt is, kan nog wel eens 
een flinke aanslag op je hengel zijn. Als je dan met een strakke hengel 
vist moet je oppassen voor hengelbreuk.
Door de komst van elastiek in vaste hengels zijn de mogelijkheden 
voor de vaste hengel enorm groter geworden. Door de dempende wer-
king kun je zelfs met de vaste hengel op karper vissen. In principe kun 
je door het gebruik van elastiek met een dunnere diameter lijn vissen 
omdat het elastiek voor extra demping zorgt. Maar het mag voor zich 
spreken dat je bij het gericht vissen op karper wel ook je lijndiameter 
er op moet aanpassen.

Heeft elastiek dan alleen maar voordelen? Nee, dat is helaas niet zo. 
Elastiek slijt namelijk. Bij iedere keer dat het uitgetrokken wordt zal 
het een beetje slijten en op een gegeven moment knapt het. Dat moet 
je uiteraard voor zijn en daarom is het belangrijk dat je het elastiek 
regelmatig vervangt. Hoe dunner het elastiek is hoe sneller het ver-
sleten zal zijn.

Verschillende soorten elastiek
Elastieken zijn er in verschillende diameters en kleuren. De kleur is 
puur optisch en kan handig zijn om te zien hoe ver het elastiek uit je 
hengel komt tijdens het drillen. Zo weet je hoeveel je nog over hebt. 
Ook kan het handig zijn om bij het wisselen van elastiek de maten uit 
elkaar te houden als je de kleuren onthoudt.
De maten zijn belangrijker. Deze lopen van maat 2mm tot maat 16m. 
Voor het vissen op brasem en voorntjes is maat 5-6 het meest gang-
baar, terwijl voor de karper visserij zo’n 10+ nodig is.

Elastiek monteren in je hengeltop
Om een elastiek in je hengeltop te monteren heb je sowieso een holle 
top nodig. Met een volle top gaat dit helaas niet lukken omdat het 
elastiek door de top moet lopen. Het elastiek wordt gemonteerd in 
enkel de top of meerdere delen (deel 1+2). Je kunt met meerdere top-
pen meerdere diameters elastiek gebruiken en zo je hengel aanpassen 
naar het soort vis waar je op vist.

Het monteren van elastiek in je hengeltop gaat erg eenvoudig. Soms 
dien je de top iets in te korten om het de opening groter en passend te 
maken. Het elastiek maak je vast in je top met een kegelvormig deel 
waar het aan vast zit. Vervolgens trek je met een dun ijzerdraadje het 
elastiek door de top. Aan het elastiek maak je een zogenaamd connec-
tortje. Met dit connectortje kun je je tuigje (vislijn) eenvoudig aan het 
elastiek monteren. Mocht het elastiek niet goed lopen dan kun je ook 
wat siliconen spray gebruiken om het soepeler te maken.

Wat heb je nodig voor het monteren van elastiek?
• (Dacron) Connector
• Topbus
• Elastiek
• Bung
• Kraal
• Tube Threader
• Lubricant
• Secondelijm
• Zaagje
• Schuurpapier

Hoe monteer je topelastiek in je hengel?
1. Bevestig een topbus op je vaste hengel, de topbus zorgt er voor dat je 
elastiek gemakkelijk door de top glijdt zonder te beschadigen. 
Zaag eventueel een klein stukje van je top af zodat je een topbus kan 
monteren. Schuur hierna wel even de scherpe kantjes weg. De bus zet 
je vast met een druppeltje secondelijm.
2. Meet af waar je de pullabung af kan zagen.
3. Maak de pullabung passend in het tweede deel van je hengel. 
Dit doe je met een zaagje of scherp mes, schuur ook hier de scherpe 
kantjes weer weg.
4. Trek het elastiek met behulp van een tube threader door je hengel.
5. Bevestig de Dacron of Elastiek connector. Hiermee maak je je nylon 
lijn vast aan je hengel en dit voorkomt dat het elastiek en je nylon 
door de top naar binnen worden getrokken.
6. Voer het elastiek door de bung en trek deze vast in de hengel.
7. Breng het elastiek op de gewenste spanning en zet hem vast op de 
bung of bevestig in het geval van een pullabung een elastiek connector 
zodat hij niet naar binnen schiet.

In het onderstaande voorbeeld gebruiken we een pullabung die je no-
dig hebt bij het vissen op karper. Met de pullabung kun je tijdens het 
vissen de spanning op het elastiek opbouwen waardoor je de karper 
ook daadwerkelijk onder de kant kan krijgen. Voor het vissen met 
elastiek op witvis heb je geen pullabung nodig en gebruik je een ge-
wone bung waarop je van te voren de gewenste spanning zet.
Succes met het maken en veel plezier met vissen.

De Karpercommisie 
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De Zaanse Vliegvissers 

Van één naar twee voorzitters
Na een aantal jaren in Knollendam gewoond te hebben, von-
den wij het tijd om eens naar een andere omgeving te gaan 
verhuizen. Het werd de omgeving van Lochem, helemaal aan 
de andere kant van Nederland. De keuze was gemaakt maar 
wat zijn de gevolgen:

Geen voorzitter meer van de Vliegviscie. Gevolg, je moet op zoek naar 
een ander die het stokje over wil nemen. Een mail naar alle leden en er 
was er zelfs één die daar wel interesse in had. Maar en zat wel een klein 
addertje onder het gras, hij moest eerst met pensioen kunnen gaan. 
Toen na een aantal weken het bericht op Facebook stond dat het be-
drijf graag wilde dat hij met pensioen ging, sloeg ik aan en dacht met-
een: ik heb je. 

Kat in het bakkie
Meteen een mailtje weer gestuurd en dacht “kat in bakkie” maar he-
laas had hij wel wat noten op zijn zang. Hij wilde het niet alleen gaan 
doen maar samen met een vriend van hem. 
Eerst maar even bij het DB een gesprek aangevraagd en onder het 

genot van een cappuccino op kosten van Renault Nederland BV werd 
dit probleem meteen het schepnet ingeveegd. 
Dus om een heel lang verhaal iets in te korten: de Vliegviscie. heeft 
weer een compleet bestuur met 3 wijze mannen.
En ik hoop dat deze nog lang de snoeren in handen blijven houden. 
De namen zullen op de eerstkomende ledenvergadering bekend wor-
den gemaakt, mits iedereen daar natuurlijk mee eens is maar daar ben 
ik helemaal niet bang voor. 

Door in deze Coronatijden te verhuizen is het nog niet mogelijk om 
op de eerste bindavond afscheid te nemen en iedereen een elleboog 
te geven maar ik kom zeker nog een keer of wat terug. Jullie zijn niet 
van mij af. 

Een trotste (ex) voorzitter van de Zaanse Vliegvissers
Kees Mandjes

Visdag bestuur
Op 1 september vond weer de jaarlijkse visdag bestuur en ere-
leden plaats. Ook dit jaar had de voorzitter weer een aparte 
locatie voor ons gevonden. Nu eens een keertje niet met de 
boot op jacht, maar vanaf de kant op een vissteiger. Dit was bij 
het Viscentrum bij Fort Abcoude.

Prachtig weer, geen wind en volgens de kenners van het viswater, vol-
doende grote vis, waaronder zeelt, karper en grote brasems.
Na de koffie en een klein toespraakje van de voorzitter zocht ieder zijn 
steiger op. Ton en Joop gingen samen op een steiger en dat deden Kees 
en Willem ook.

Wat je ook in het begin voor aas gebruikte, de kleine baarsjes waren er 
dol op. Totdat de aanbeten van die kleine rakkers ophielden.
Toen werd het stil. Alleen Hans Beltman verbrak die stilte met een 
mooie zeelt van 55 cm.
John Alrich ging voor de grootste vis door wat later een karper van 61 
cm te vangen.

Lunchpakket
Nieuw voor mij was dat er tussen de middag mensen van het viscen-
trum lunchpakketten voor ons hadden gemaakt.
We hadden de tijd om de broodjes rustig naar binnen te werken want 
de aanbeten werden steeds minder, de vis had er geen zin in vandaag.
Dus de vissers gingen buurten om te kijken of ze toch iets verkeerd 
deden. Een ander deed gewoon even zijn oogjes even dicht.

Om 16.00 uur ging de toeter en moesten de vangbriefjes worden inge-
leverd. Daarna nog heerlijk buiten gezeten met een borreltje.
Weinig sterke verhalen dit keer maar dat mocht de pret niet drukken.
Door de Corona regels dit keer geen lange tafels, maar allemaal tafel-
tjes van 3, zodat wij voldoende afstand hielden van elkaar.

De uitslag:

1. Hans Beltman  141 cm
2. John Alrich  61  cm
3. Ton Moed  60 cm
4. Wim de Vries  58  cm
5. Piet Breedijk                 52  cm
6. Joop Gruijs                    31  cm
7. Willem Spijkerman      30  cm
8. Egbert Jonker               18  cm

De andere aanwezigen hadden helaas geen vis gevangen.
Benieuwd wat de locatie volgend jaar is, hopelijk met een iets betere 
vangst!
 

Willem Spijkerman
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Nieuw maaibeleid gemeente moet dit jaar vorm krijgen 
We kunnen het vissen wel vergeten

Het college zegde een jaar geleden toe om met een plan van 
aanpak te komen voor een ander maaibeleid met de bedoe-
ling de biodiversiteit te bevorderen. Er is nu een overzicht naar 
de Raad gestuurd met verschillende initiatieven die inmiddels 
zijn genomen. 

Maar aan de sportvissers wordt niet gedacht. De visplekken groeien 
totaal dicht.
Zo zijn er natuurvriendelijke bermen en oevers aangelegd en bij herin-
richtingsprojecten in de openbare ruimte wordt gekeken of er minder 
verhard hoeft te worden. Aan de slootkanten wordt minder gemaaid 
op plekken waar watergebonden planten groeien en ook langs bos- en 
struikachtige beplantingen in vooral parken blijft het gras langer staan 
om een voedselrijke en veilige zone voor dieren te behouden. Ook zijn 
er op diverse plekken ecologische oevers gerealiseerd.

Dit jaar moet een nieuw maaibeleid vorm krijgen. Door alleen maar 
minder te maaien is er niet automatisch sprake van een toename van 
de biodiversiteit, aldus het college. Door minder te maaien wordt al-
leen het gras langer en worden andere soorten verdrongen. ‘Dat is niet 
wat we willen bereiken. Waar we met ons maaibeleid naar toe wil-
len is dat er een soortenrijke vegetatie ontstaat. En met name andere 

planten dan de grassen zorgen ervoor dat ook het insectenleven er 
een groot voordeel van heeft.’ Ook wil het college ruimte geven aan 
bijzondere vegetaties, zoals dat nu al gebeurt met het blauwgrasland 
in het Jagersveld.

Vaker maaien goedkoper
Grasvelden hebben verschillende functies: om te voetballen, als lig-
weide in de recreatiegebieden en als honden uitrenplek. Het is daar-
om niet mogelijk om overal het onderhoud van gras te verminderen. 
Daarnaast bestaat er een volgens het dagelijks bestuur ‘hardnekkig 
misverstand’ dat minder maaien goedkoper zou zijn. Het omgekeerde 
is waar: ‘Bij één of twee keer maaien moet het gemaaide gras opge-
ruimd worden en weggebracht worden naar een composteringsbedrijf. 
Hierdoor zijn de kosten voor een meer natuurlijker maaibeleid hoger 
dan wekelijks maaien.’ Allemaal redenen om niet overhaast een ander 
maaibeleid in te voeren, zo wordt de Raad voorgehouden.
Zoals u hier leest,praten ze niet over visplekken die gemaaid moeten 
worden.
Het vissen wordt je steeds moeilijker gemaakt om op je plek te komen.
En het volgende probleem dient zich ook al aan de plantengroei
(wier) in de wateren.

Een sportvisser van HVZ

Bestuurszaken 
 
In het HVZ Nieuws nummer 2 van dit jaar hebben wij inzicht gegeven 
in onze financiële zaken. Het betrof de winst- en verliesrekening van 
2019, de begroting voor 2020 en de balans.
De financiële commissie heeft in het voorjaar de financiële stukken 
beoordeeld en goed bevonden.
In de ALV van 26 mei zou dit alles aan de orde komen en worden 
vastgesteld. In onze digitale nieuwsbrief van 22 mei hebben wij de 
leden opgeroepen indien gewenst vragen te stellen, hiervan is geen 
gebruik gemaakt. Als bestuur hadden wij gehoopt in de najaarsbij-
eenkomst ook de agenda van de ALV te laten passeren. In verband 
met corona gaat dit niet door. We hadden slechts een beperkt aantal 
leden kunnen toelaten. Dit betekent dat ook de bestuursmutaties niet 
ten overstaan van de leden zijn bekrachtigd.
Martijn Tijms van de Zoetwatercompetitiecommissie stelt zich her-
kiesbaar. Kees Mandjes, voorzitter van de Vliegviscommissie, is inmid-
dels verhuisd naar het oosten van het land en wordt opgevolgd door 
het duo Jan Goede en Jos van der Heijde, zie ook bladzijde 8. 
Kees hartelijk bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. 

Op 5 november neemt de vliegviscommissie tijdens een bindavond 
afscheid van Kees.
In de afgelopen twee jaar is het opzetten van een roofviscommissie 
niet echt van de grond gekomen. We zijn als bestuur in gesprek met 
Don Jaring als (nieuwe) coördinator van deze commissie en hopen 
dat we spoedig diverse activiteiten op roofvisgebied aan onze leden 
kunnen aanbieden. Overigens kunnen wij ondersteuning van leden 
voor deze commissie van harte welkom heten.
Ook roepen wij leden op die de jeugdcommissie willen versterken. 
Wat is er niet mooier om een stuk passie voor je hengelsport over te 
dragen op onze jeugdleden.
Met Piet Breedijk hebben wij een opvolger voor secretaris Jorrit Ha-
zen gevonden. Jorrit hartelijk bedankt voor je inzet en we hopen later 
weer van je diensten gebruik te kunnen maken. Piet zal voorlopig als 
waarnemend secretaris optreden, totdat we dit op een ALV kunnen 
formaliseren.
Het betekent dat de bestuurscontinuïteit van de HVZ is gewaarborgd. 
Wel gaan we op zoek naar een opvolger voor onze penningmeester 
Henk op den Akker. Of eerst een 2e penningmeester die na een gede-
gen overdracht onze nieuwe penningmeester zal worden.
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Vis en vakantie
Een sessie van 4 dagen in Frankrijk van HVZ lid Eelco Willemse 
en zijn neefje Floris.

1 augustus was het eindelijk zover; het was een spannende tijd voor 
Floris met die Corona toestanden en of het door zou kunnen gaan. 
Floris had zich helemaal ingesteld en voorbereid om een klein weekje 
te gaan vissen met zijn oom in Frankrijk.

Zaterdag vroeg de 
spullen inpakken 
even langs den Haag 
Floris ophalen en 
richting Frankrijk. 
Na een goede autorit 
en ontvangst op de 
locatie gauw de spul-
len uitladen en begin-
nen.

We hadden deze keer een chalet op de stek. Een stukje luxe en daar 
hebben we goed gebruik van gemaakt.

Karperhengels
Floris een goeie beginnende visser was al gauw aan het vissen en ving 
al wat brasem maar daar kwamen we niet voor. Snel de karperhengels 
in orde maken want we hadden een groot aantal karpers gespot. 

De avond bleef rustig. Je gaat wat eerder slapen want het is toch een 
lange dag geweest en je weet nooit wat de nacht gaat brengen.
En daar begon het al. Floris ving om middernacht de eerste karper en 
Eelco in de nacht nog drie. Dat was lekker beginnen.

Floris had het al gelijk goed naar zijn zin en hij had nog drie dagen te 
gaan maar wie zou de zwaarste vangen? De leermeester of de leerling? 
Elke dag vingen we vis dus dat ging lekker.
Floris ving nog een mooie graskarper en Eelco ook nog wat karpers. 
De zwaarste was 18 kilo maar de leerling sloeg toe met een spiegel van 
19.6 kilo en ving de zwaarste. In totaal zijn er 15 karpers gevangen en 
6 verspeeld door vast zitten in de lelies. 

Op de terugweg kreeg ik het verzoek van Floris om volgend jaar de 
sessie te verlengen naar een week vissen.
We hebben met ze tweeën een leuke sessie gehad.

Eelco Willemse
Lid karpercommisie 

HVZ

NK Baars
Evenals vorig jaar was de HVZ ook dit jaar weer gevraagd mee 
te denken in de organisatie van de selectie NK baars.
En dit was geen probleem. Viswater was ook dit jaar de Simon 
Gammerkade in Zaandijk.

De begroeiing neemt elk jaar toe en het onderhoud is helaas nihil.
Maar baarsjes zijn er in overvloed. Met 36 deelnemers vingen we er 
in totaal 2263.
1ste werd Jeroen Buys met 111 stuks, 2e Henk Roos met102, 3e Jan de 
Jonge met 97, 4e Paul Beerepoot, 5e Thom Groot met 91 stuks.
Resultaten van onze HVZ’ers: Frans Hogeterp 88 stuks, Kees Mandjes 
67, Jaap de Bouter 63, Willem Spijkerman 58, Ton Moed 43, Dirk van 
de Bosch 33, Piet Plekker 17.
Na afloop hoorden alle vissers dat zij zich geplaatst hadden voor de 

eindstrijd in Nieuwe Niedorp.
Deze beslissing is genomen omdat niemand een normale voorberei-
ding had ivm. de coronacrisis.
Dus 3 oktober met zijn allen naar de Langereis!
 

Willem Spijkerman
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Eindelijk weer een Karper 
koppel wedstrijd 
 
Na een stop ivm het Corona virus konden we van 26 tot 28 juni 
eindelijk weer een koppel karper wedstrijd houden.
Tien koppels hadden zich ingeschreven. De commissie kon de 
stekken gaan bepalen en we hadden er vijf op de Gouw ge-
maakt en vijf op en bij de Jagersplas.

Er was een goeide prijzentafel mede door schenkingen van de spon-
sors. In die week was het niet echt karper weer; temperatuur over 
de 30 graden op de plas, strandjes vol met dagjesmensen en erg veel 
bootjes op de Plas en in de Gouw.

Maar plotseling sloeg het vrijdag in de avond om. Onweer, wind en 
regen; prima visweer. Na de buien ving koppel Piet Rietvink en Bas 
Witte op stek 6. En Ramon Saft met Gerwin Kuiper Stek 8 gelijk vis. 
We hadden goede hoop dat er overal en vooral op de Gouw gevangen 
zou worden maar dat was niet zo. De meeste vis zat bij het surfstrand. 
Stek 8 lag een aantal ponden voor maar stek 6 ving ook zijn visje.  
Wat zou de nacht brengen? 
Op de Gouw werden toch twee karpers gevangen maar daar bleef het 
bij. Op de plas een paar karpers in de nacht op beide stekken. Maar 
stek 6 kon niet echt inlopen.
Maar in de ochtend keek Bas naar zijn hengel keek en zag dat de swin-
ger omhoog en omlaag ging zonder dat de pieper af ging. Een brasem 
dachten we maar bij het binnenhalen bleek het toch een serieuze kar-
per te zijn. En ja hoor de vis kwam in het zicht; een spiegel. Een zware.

Lekkere binnenkomer
Eenmaal op de kant gaf de weger 33.8 pond aan. Dit was een lekkere 
binnenkomer maar stek 8 bleef gewoon ook zijn visje te vangen en dat 
deed Piet Rietvink gelukkig ook.
Rond de klok van twaalf uur konden we genieten van een heerlijke 
lunch aangeboden op de stek door JIMMIE IKE WATERSPORT TE 
UITGEEST.
Na de lunch ben ik naar de Gouw gegaan en heb ik een rondje langs 
de stekken gemaakt. Al gauw bleek dat men op diverse stekken dicht 
bij het veldpark erg veel last had van hangjongeren en uitgescholden 
werd.
Daar zat je dus absoluut niet lekker te vissen. Vooral ‘s nachts (jam-
mer dat dit gebeurt als je niemand kwaad doet en met je hobby bezig 
bent). Weer terug op m’n stek kwam het idee om met stek 8 (de con-
current)gezamenlijk Chinees te halen en te eten. Tijdens het eten wer-
den er wat ideeën besproken wat er en de nacht zou kunnen gebeuren. 

Tegen bedtijd een run op Bas zijn hengel. Bij het naar me toe halen 
voelde het goed aan deze binnen halen en niet verspelen. Dan staan 
we voor maar dan zit ik vast in de takken bij een boom half hangend 
in het water. Gauw de boot in. Ramon en Gerwin ook mee om te 
helpen maar de karper was er af. Dit was onze kans. Pech, jammer 
geen voorsprong.
Eindelijk van de Gouw en stek 4 en 10 aan de plas een melding van 
karper vangst. De nacht bleef over het algemeen rustig. Alleen op stek 
10 bij Ton en Richard Moed een Karper en een rat. De vroege zon-
dag- ochtend gaf bij stek 8 en 6 weer vis maar de achterstand op stek 
8 konden we niet meer goed maken.

Het liep tegen 10 uur. Alles was al ingepakt alleen de hengels nog. 
10.00 uur einde wedstrijd hengels inpakken en naar het clubhuis van 

HVZ voor de prijsuitreiking en koffie met appeltaart. De prijzen wa-
ren mooi uitgestald en de koffie smaakte goed (geregeld door Stefan 
en Frits).
De eerste prijs voor koppel Ramon Saft en Gerwin Kuiper op stek 8 
met 7 karpers totaal 127 pond. Als je dit koppel een weekend mee-
maakt, hoe die vissen en er alles aan doen om karper te vangen dan 
verdienen ze het ook.
Twee waardebonnen van 100 euro te besteden bij HENGELSPORT 
RENTENAAR en twee boten huren bij IKE WATERSPORT TE 
UITGEEST.

De tweede prijs: Piet Rietvink en Bas Witte op stek 6 met 7 karpers  
totaal 103 pond, twee waardebonnen van 75 euro te besteden bij Pio-
nier Baits 
Derde prijs Colin en zijn vader, stek 5 in de Gouw 4 karpers totaal 
47 pond. Dit koppel was helaas niet bij de prijsuitreiking. Voor hun 
twee waardebonnen van 50 euro te besteden bij HENGELSPORT 
ZAANSTREEK.

De zwaarste kaper werd gevangen door Bas Witte: een spiegel van 33.8 
pond. Hij ontving een waardebon bij Fishing4Fanatics. 
De vierde t/m de tiende prijs mochten op volgorde een prijs uitzoe-
ken. 
Het was op de plas (surfstrand) een strijdlustig en spannend weekend 
vissen. Kammer dat het bij de Gouw erg tegenviel (hang jongeren) en 
minder vis. Daar gaan we dus niet meer vissen.

Met dank aan onze sponsors:

JIMMIE IKE WATERSPORT TE UITGEEST 
PIONIER BAITS 
HENGELSPORT ENGELHART te IJMUIDEN 
HENGELSPORT ZAANSTREEK WORMERVEER 
RENTENAAR DIER EN HENGELSPORT 

HVZ voor de vergunningen en de medewerking en Gemeente 
Zaanstad.

                                                                           Bas Witte 
wedstrijdleider HVZ

De zwaarste spiegel karper 33.8 pond  
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Vis en vakantie
Ons last minute avontuur
Waar veel mensen thuis bleven ivm covid-19 was bij ons de 
twijfel toegeslagen om toch een Frankrijk tripje te maken.
 
Patrick die het toch redelijk druk heeft met zijn werk en niet veel vrij 
meer had. Ik met wel wat vrije tijd in het verschiet begon het toch te 
kriebelen. Met wat gepuzzel heeft Patrick het weten te regelen dat we 
5 nachtjes weg konden gaan. Maar waarheen? Dat was meer de vraag.
La Tombe, net voorbij Parijs, was waar de reis heen ging. De vooruit-
zichten van het weer voor onze week waren tropisch warm. 
Voordat de reis begon, zijn we nog even langs Pioneerbaits gegaan 
voor de benodigde boilies, haakaas en soaks. Aangezien Pim Starreveld 
(eigenaar van Pioneerbaits) ook op vakantie ging, moest dit wel snel 
gebeuren. Dank voor de goede en snelle service.

De wekker  
Hij ging af poeh nu al, ja nu al! Nog even de laatste dingen in de auto, 
Tom Tom aan en hoppa we rijden richting het Franse land.
De eerste 300 km zijn voor mij en na een korte stop en tankbeurt in 
Frankrijk neemt Patrick het over. 
Met de airco aan en de temperaturen die buiten de auto toch best 
warm (35 graden) zijn,  is het vakantiegevoel er gelijk ondanks de 
maatregelen die er zijn in deze gekke wereld.  
Aangekomen in La Tombe ligt het water er prachtig en rustig bij. 
Kijkend over het water waar geen zuchtje wind op staat, zien we af en 
toe een kring of een rimpeltje van kleine vis.
Het is zo mooi dat je bijna zou vergeten om uit te pakken en te gaan 
vissen maar dat is wel hetgene waarvoor we zijn gekomen  
We besluiten de tenten op te zetten, hengels te prepareren, aas te soa-
ken en de boot op te blazen.  

Als alles gereed is, gaan we stekken zoeken op het water.
Samen in een raptor rol-up van 160 met prikstok staafmarkers en een 
electromotor met accu en een dieptemeter best een leuke uitdaging  
Maar we vinden al snel wat plekken met grind en grove kiezels.
In de kom links van ons vinden we wat plekken met gravel aan de 
rand van het talud. Deze markeren we en vol goede moed voeren we 
de stekken aan, 6 in totaal.

3 van de 6 
In deze toch mooee maar hete omgeving gingen we het proberen. Het 
was ondertussen al 38 graden en op het water was geen zuchtje wind  
Het uitvaren van de lijnen was daarom ook een warm klusje.
De stekken varieerden met een ligging van 60 tot 180 meter uit de 
kant. Na 6 uurtjes vissen, was het raak. Patrick haakte de eerste vis, 
een graskarper van 16.8 kilo. Zo wild en sterk; het was een pittige dril.  
De volgende vis was voor mijn rekening en meteen een unit van een 
spiegel wat uiteindelijk de zwaarste vis van de sessie bleek te zijn. 
Met precies 25 kilo op de weegschaal was dit meteen een knaller.
Met nog een paar uurtjes te gaan voor we het daglicht weer zullen 
gaan ontmoeten, liggen de hengels weer op de plek en lopen er 3 hen-
gels nog keer af.
Alle vissen komen van de 3 meest verre stekken tussen de 100 en 180 
meter. Overdag vangen we bijna niets en is het de warmte die goed 
aanwezig is. Met 40 graden is het heet te noemen.  

Verkassen 
De verre stekken lopen en leveren ‘s nachts geregeld vis op de kom. 
Links van ons ligt er doods bij. Geen activiteit, helemaal niets  

We besluiten het roer om te gooien ondanks dat de teller op 12 vissen 
staat. Er bevindt voor ons een landtong van zo’n 120 meter tegenover 
ons en we besluiten hier heen te verkassen.  
En tevens drie nieuwe stekken aan te voeren tegen de bosrand van de 
meest verre stek die nu goed binnen bereik was gekomen.
De drie stekken die liepen, konden we goed behouden vanaf onze 
nieuwe stek. Deze leverde immers vis op. 
Na vier uurtjes stond alles weer en waren alle nieuwe stekken aange-
voerd en lagen de rig’s weer op hun plek.  
Tijd voor een duik in het water voordat het goed begint te onweren.
 
Eindspurt 
Met de weersomslag hopen we dat het los zal gaan. Regen en harde 
wind zijn een welkome verkoeling maar brengt ook schade met zich 
mee.
Een tak die afbrak uit een boom sloopte een hengel in 6 delen. We 
hebben deze niet meer kunnen redden. En met wat reparatie werk-
zaamheden aan de rodpod was deze gelukkig weer bruikbaar.
Ter vervanging hebben we de spod hengel maar gebruikt wat overi-
gens prima ging.
Na de hevige donder en bliksem hebben we de lijnen die op de kant 
lagen weer uitgevaren. De nieuw aangevoerde stekken langs de bos-
rand genereerden meteen vis en het verkassen loonde.  
Deze nacht vingen we 5 karpers waar er een van 23.8 kilo bij zat. 
De landtong is lekker beschut en schaduwrijk en verblijven is hier een 
stuk aangenamer dan op de vorige stek. 
In de laatste 24 uur van de sessie vangen we nog 12 karpers.

Eindresultaat 
Met iets meer dan 40 runs en een aantal geloste vissen hebben we ons 
prima vermaakt en mogen we tevreden terugkijken op onze vangst die 
bestond uit:
1 vis van  25 kilo 
6 vissen van 20 kilo plus  
13 vissen van 15 kilo plus  
10 vissen 10 kilo

Patrick Moed en Roland Rol
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55 plus
Ondanks de heerlijke hitte toch iets over de 55+ vissers.
In de vergadering die we belegd hadden in februari zijn er di-
verse voorstellen aangenomen.
We zullen dit jaar 17 wedstrijden vissen en te beginnen op 8 
mei in de Zuidervaart.
Maar waar niemand op had gerekend, de  Corona hield ons te-
gen. We mochten niet vissen.

Op dat moment dacht ik, ik ga ze allemaal een opkikkertje brengen 
Een krentenbrood, roomboter en een wenskaart.
Iedereen waardeerde het enorm. Ik kreeg vele mailtjes.
Het hele wedstrijdprogramma was al aangevraagd en goedgekeurd  
maar dat kon in de prullenbak.
Toen kreeg ik van de bond toestemming om te vissen maar met 
inachtneming van de 1,5 meter.

Dat was natuurlijk geen bezwaar maar wat er ook in stond, was dat we 
toestemming van de gemeentes moesten hebben om daar te mogen 
vissen.
Nou dat heb ik geweten. Bellen met de gemeente Amsterdam.
Na een half uur iemand aan de telefoon.
Op antwoord op mijn vraag deelde deze mij mede dat dat zeker 6 
weken zou duren. Toen de gemeente Purmerend maar en u raadt het 
al ongeveer het zelfde liedje.

Na ruggenspraak met de commissie hebben we besloten dan maar 
vaker in eigen gemeentewater te vissen.
We hebben geweldig water maar niet waar je met 23 personen terecht 
kan.
De Zaan viel af door de vele aangemeerde grote en kleine boten.
Ja de Zuidervaart dat ging maar heeft iemand wel eens een bloemen-
pracht gezien?
Nou dat was aan de oevers van de Zuidervaart. En de Markervaart ja 
jammer die ligt net buiten de gemeente grens.
Dan de Nauernaartsevaart en gelukkig kregen we toestemming in de 
Drecht te vissen.

Aangepast programma
Nieuw programma gemaakt en heerlijk gaan vissen.
We merkten aan de vangsten dat er door weinig groepen gevist werd.
Er waren diverse wedstrijden dat diverse personen 25 kilo en meer 
vingen.
Nu we weer toestemming hebben om buiten de gemeentegrenzen te 
vissen, is het programma weer aangepast.
Onze laatste wedstrijd voor de maand vakantie was in de Markervaart.
11 september begonnen we weer in Jisp.
Velen gingen in een roeiboot (zit gelukkig weer in ons programma) en 
de anderen daar op de kant.

Tot ziens aan de waterkant!

Groet Herman Veenstra
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Karpervissen in de winter 
Langzamerhand nadere we de winter. Vanaf eind november/begin 
december,  januari en februari zijn de temperaturen onder de 10 gra-
den en zijn de karpers deze maanden zeer traag. Ze verbruiken weinig 
energie en de karper neemt weinig voedsel tot zich. Hierdoor is het 
karpervissen in de winter veel lastiger dan in andere jaargetijden.

Maar karpervissen in de winter hoeft (in tegenstelling tot wat veel 
vissers denken) niet perse moeilijker te zijn dan karper vissen tijdens 
andere jaargetijden. Mits je weet wat je aan het doen bent, kun je ook 
in de winter prima karpers vangen. En ondanks koude dagen geeft het 
je ook enorm veel voldoening als je een mooie vis weet te vangen. Een 
ander voordeel is dat je in de winter minder ‘last’ zal hebben van an-
dere karpervissers. Vaak zal je zelfs het water alleen voor jezelf hebben!

Minder actief
Omdat de karper veel minder actief is, zal de karper veel minder af-
stand zwemmen dan wanneer het water warmer is. Daarom is het tij-
dens het wintervissen op karper belangrijker dan ooit om in het juiste 
gebied te vissen waar de karpers zich ophouden.
Veelal zoeken de karpers bepaalde plekken om rustig de winter door te 
komen. Vaak is dit in de buurt van obstakels. 
Dit is op elk soort water verschillend, maar plaatsen waar de karpers in 
de winter te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld: onder overhangende tak-
ken, in duikers, tussen rietstengels (met name de rietstengels die wat 
verder uit elkaar staan). Afgestorven waterplanten en diepere gedeeltes 
van het water kunnen echte hotspots zijn. Op hele diepe wateren wil-
len ze ook nog weleens ergens op half water hangen.
Veelal zoeken de karpers beschutting en plekken waar ze zich veilig 
voelen. Indien je deze plek gevonden hebt, kunnen ze hier werkelijk 
met tientallen bij elkaar liggen.

Juiste aaskeuze 
Indien je een plaats op het oog hebt waar de karpers zich vermoedelijk 
ophouden, is het belangrijk om de juiste voerkeuze te maken. Veelal 
wordt er door ons karpervissers met boilies gevist. Indien je hier ge-
bruik van wilt maken tijdens het wintervissen is het raadzaam om 
gebruik te maken van een attractieve (kleinere) en makkelijk verteer-
bare winter boilies. Voor advies en informatie: Pim Starreveld Pioneer 
Baits. 
Er zijn verschillende soorten. Dit zijn veelal boilies welke zo zijn sa-
mengesteld, zodat deze ook bij koude temperaturen hun attractief 
goed afgeven. Omdat de karper zijn verteringssysteem niet optimaal 
werkt, is het belangrijk om niet teveel en te vet te voeren.
Hoe kleiner het aas is hoe meer aasdeeltjes je kunt voeren zonder 
daadwerkelijk meer ‘gewicht te voeren’. Zo heb je meer aasopnames 
en raakt de karper minder snel verzadigd.

Vergeet partikels niet!
Zoals jullie weten is de karper gek op partikels, een aantal hiervan zijn 
ook zeer geschikt in te zetten in de winter. Je zult minder last hebben 
van witvis, omdat deze veel minder actief zijn in de winter. Een echte 
wintertopper is bijvoorbeeld zoete mais uit blik, deze mais is super 
koolhydraatrijk en valt door zijn gele kleur ook nog eens visueel erg 
goed op! Deze aspecten wil je juist in de winter in je aas terugzien.
Wil je zonder voor te voeren de meeste kans op succes hebben? Dan is 
de zoete mais echt een aanrader. Naast mais is hennep ook goed te ge-
bruiken. In de hennepzaadjes zit een olie die goed vrijkomt bij koude 
temperaturen, een ware trigger voor de karper. 

Wateren met een hoge bezetting
Op het eerste watertype, soms ook wel eens oneerbiedig karperput 
genoemd kan je goed spodden; voor bij uitstek dé manier om instant 
vis op de plek te krijgen en als ze er eenmaal zijn: ook aan het azen te 
houden. Doordat je met tussenpozen regelmatig kleine hoeveelheden 
voer naar de plek zal moeten brengen, blijf je actief bezig en houd je 
je lichaam warm.
De voorkeur gaat uit naar wat dieper water omdat de vis hier naar 
onze ervaring toch wat actiever zal blijven dan op ondiep water. 
Niet dat ze op ondiepe wateren helemaal niet azen, maar de ervaring 
is dat de weersomstandigheden hierop een zeer grote invloed hebben; 
op dieper water is het aasgedrag wat minder wisselvallig. Ook leent dit 
type zich wat beter voor het spodden omdat het rumoer van de spod 
minder verstorend effect zal hebben op de azende vissen op de bodem. 
Niet dat je je hier al te druk om hoeft te maken, de vissen leren snel 
genoeg dat ‘plons’ kan worden geassocieerd met ‘gemakkelijk verkrijg-
baar eten’. Naar beneden dwarrelend voer zal zich op dieper water 
over een groter oppervlak op de bodem verspreiden dan op ondiep 
water, wat we ook helemaal niet erg vinden. We moeten toch twee 
hengels op de voerplek kwijt en die mag dan dus gerust enkele meters 
in doorsnee zijn.

Ook willen we graag dat de vis moet zwemmen en actief azen om 
uiteindelijk zijn buikje vol te krijgen; des te harder moet hij immers 
werken om zijn kostje bij elkaar te scharrelen en des te makkelijker is 
hij te prikken. De spod mix bestaat zoals altijd voor het grootste deel 
uit hennep en gemengde (kleine) pellets, aangevuld met enkele hand-
jes (gebroken) boilies en blikmaïs.

Hennep is een ware killer tijdens het wintervissen.
Waar vaak niet aan gedacht wordt zijn maden. Vrijwel elke vissoort is 
gek op maden en dus ook de karper. Deze witte krioelende beestjes 
trekken vaak snel de aandacht van de karper. 
Ideaal van deze 3 partikels is dat de vis hier niet snel mee verzadigd zal 
raken. Indien het niet opgegeten wordt door de karper is de stek niet 
verpest met teveel voer, omdat andere vissoorten het graag eten.

Kies attractief haakaas
Het haakaas dat gebruikt kan worden in de winter hangt van een aan-
tal dingen af. Indien je een aantal dagen hebt voorgevoerd met een 
bepaald aas, dan raden we het zeker aan om dit ook als haakaas te 
gebruiken. Doordat de karper bekend is met het aas zal de karper dit 
sneller tot zich nemen.
Wat we vaak doe om sneller beet te krijgen, is het haak aas een visuele 
prikkel meegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn een stukje gekleurd po-
pup bovenop een boilie, een gekleurde maiskorrel bovenop een echte 
maiskorrel of bij het vissen met maden een aantal extra gekleurde nep-
maden op de klip toe te voegen.
Dit zorgt ervoor dat het extra opvalt en vaak kan dit net de doorslag 
geven om dit aas op te pakken. Een stukje imitatie aas bovenop het 
normale aas kan ook verrassend goed werken.

Een opvallende popup kan het verschil maken. 
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Wanneer je instant te werk gaat tijdens het wintervissen vinden we 
het belangrijk dat het makkelijk is voor de karper om het haak aas te 
vinden, dit kun je doen door iets opvallends te gebruiken denk hierbij 
aan bijvoorbeeld een fluor popup. 
Maar ook door het aas extra attractief te maken, gebruik bijvoorbeeld 
een dip/flavour. Hierdoor wordt je aas sneller opgemerkt en de karper 
extra geprikkeld om het aas op te pakken.
In de winter is het raadzaam om flavour, dips, soaks etc. op basis van 
olie te laten staan. Dit pakt namelijk bij koudere temperaturen veel 
minder goed uit, dan bijvoorbeeld producten op basis van alcohol.
 
Subtiele rigs met klein aas zorgen in de winter voor snelle respons.
Wat meestal goed werkt zijn opvallende (felgekleurde) boilies in com-
binatie met imitatie aas in de vorm van maden, garnalen of imitatie 
zoetwaterkreeftjes.

Winter hotspots
Tijdens de koudere dagen verplaatsen karpers zich vaak naar diepere 
delen van het water. Dit is echter niet altijd het geval. Met name stek-
ken die uit de wind liggen en waar overdag de zon op schijnt kunnen 
goede hotspots zijn. Dit kunnen zelfs ondiepe stekken zijn die een 
meter (of minder) voor de kant liggen.
Door de lage watertemperatuur eten karpers in de winter minder. 
De zwemroutes die ze dagelijks afleggen zijn in de winter vaak ook 
korter dan in andere maanden, waardoor ze minder energie verbrui-
ken. Doordat karpers zich minder verplaatsen en minder voedsel tot 
zich nemen is het des te belangrijker om op het juiste moment op de 
juiste stek te zitten. Probeer op verschillende tijden op verschillende 
stekken te vissen. Hierdoor kun je erachter komen waar en op welk 
tijdstip de karpers azen.

Tip
Tip: probeer ook eens te vissen op stekken waar warm water wordt ge-
loosd. Deze vind je vaak op kanalen en rivieren (bij energiecentrales). 
Dit zijn meestal goede karper hotspots!

Wel of niet voeren?
Doordat een karper in de winter veel minder voer tot zich neemt, is 
veel voeren in de winter niet nodig. Als je dit toch wilt doen, zal dit de 
vangstresultaten dan ook niet ten goede komen! 
Compacte voerstekjes werken in de winter vaak het beste. 
Door voerstekjes stuk voor stuk te bevissen kun je er relatief eenvou-
dig achter komen waar de vissen zich bevinden. Als je meerdere vissen 
achter elkaar op dezelfde stek vangt, kun je overwegen om iets meer 
te voeren.
Let wel overdaad schaadt!

Karpervissen wintertips
• Zorg voor voldoende warme en droge (thermo) kleding
• Zoek een zonnige stek uit de wind
• Maak meerdere compacte voerstekjes en bevis deze op verschillende 
tijdstippen (max 2 uur per stek)
• Voer eens met gemalen boilies
• Zoek stekken waar het water een paar graden warmer is dan op 
andere plekken
• Vis onder bruggen
• Voer nooit teveel in de winter
• Noteer het tijdstip van je vangst, zodat je weet op welke tijdstippen 
de karpers op een stek azen
• Vis met aas dat voldoende opvalt (felle kleuren)
• Combineer echt aas met imitatie aas
• Vis op verschillende dieptes en plekken 

Bas Witte
Karper Commissie HVZ

 

Nieuwe rubriek 

De heer Landwaart heeft de HVZ diverse hengels en molens geschon-
ken. Hartelijk dank daarvoor!
Het was een prachtige collectie waar de vader van de heer Landwaart 
met veel genoegen mee heeft gevist. 
Een echte liefhebber, getuige de diversiteit aan molens, hengels, dob-
bers, schepnetten en andere materialen. Deze materialen worden 
ingebracht op de eerstvolgende ruilbeurs en de opbrengst komt de 
HVZ ten goede. 

Het brengt mij op het punt dat we als bestuur, behalve de personen 
die actief zijn in het bestuur en/of de commissies, eigenlijk onze leden 
niet persoonlijk kennen. 
Wat zijn hun specifieke visserijen, in de regio of elders in Nederland of 
in het buitenland? 
Zijn ze meer een verzamelaar van de (nieuwste) hengelmaterialen of 
juist van oude hengelspullen? 

Vist men met anderen, zoals in wedstrijden of alleen? 
Maken ze zelf onderlijnen, dobbers, kunstaas, loodvervanging of hen-
gelbouw?

Het lijkt mij leuk om in het HVZ nieuws een lid via een interview voor 
te stellen en te laten vertellen hoe, waar en waarmee zij/hij vist. 
Maar dan hebben we wel kandidaten nodig. 
Wie wil zich als HVZ-lid bekendmaken en iets over haarzelf of zichzelf 
vertellen?
Je kunt je aanmelden via info@hvznet.nl.

Wim de Vries



koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek

Engelhart  hengelsport ijmuiden

Engelhart  hengelsport de specialist in ijmuiden voor al u visserijen 
Wij leveren ook al u zeeaas ( wel even bestellen) 
Ook hebben wij een mooi assor�ment aan kunstaas we hebben al de grote merken.

 Ook voor de zeebaars u specialist

 Voor de Zaanstreek    staan er 2 bekende gezichten klaar voor al u vragen: 
Rik Hagedoorn en Gerard ten Broek

 

Rik

Gerard

tel:  +31 (0)255 - 577038
email: info@engelharthengelsport.nl

Engelhart Hengelsport B.V.
Frans Naereboutstraat 4
1971 BN IJmuiden16

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

Spinhengel 2,40 m
met molen
en nylon
€ 36,95

Baitcaster 1,95 m
met reel
€ 79,95

Kwaliteitspluggen
€ 2,95

4 voor € 10,00

Boilies 10 kg
€ 39,95

Mitchell
Strandhengel

4,20 m - met Mitchell
zeemolen en nylon

€ 59,95

RENTENAAR
HENGELSPORT


