
Don overtuigend door de ballotage

Penningmeester gezocht!

Penvissen aan de rivier Jaarverslag 
 HVZ 2020

vanaf pagina 18

nr.  1
Hengelsportvereniging Zaanstreek  www.hvznet.nl       maart / april 2021

nieuws



2 nieuws maart / april 2021

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

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

Vormgeving en redactie
mijnreclamebureau
annegreet@mijnreclamebureau.nl

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden

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

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

Ik hoorde van een
wedstrijdvisser,
dat ze nu ook al

‘lockvoer’ verkopen!

Alan

Wurrempie

Voorwoord
Even leek het erop dat het schaatsvirus 
het coronavirus overheerste. Het eerste 
virus was slechts van korte duur, maar 
de winterse omstandigheden zorgden 
ervoor, op het ijsvissen na, dat ook de 
hengelsport tijdelijk niet mogelijk was. 
Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, zijn er gelukkig geen signalen 
dat het ijs met een sneeuwdek vissterfte 
tot gevolg had.

Corona met zijn verraderlijke mutaties houdt 
ons onverminderd in zijn greep.
Voor de leden van het bestuur, maar ook 
voor de commissieleden, is het afwachten 
wanneer we weer gezamenlijke activiteiten 
kunnen aanbieden. Zelfs het vergaderen en 
plannen maken is lastig.
Toch plaatsen we geleidelijk aan weer data in 
het HVZ Nieuws en op onze website wan-
neer wij {onder voorbehoud} met elkaar kun-
nen gaan vissen of bij elkaar kunnen komen.
De penningmeester heeft in 2020 een prach-
tig batig saldo overgehouden en als HVZ 
bestaan we in 2021 tachtig jaar en willen we 
graag wat extra activiteiten organiseren.

Hengelsportbeurs
De jaarlijkse hengelsportbeurs kan helaas dit 
voorjaar niet plaatsvinden.
We hoopten in juni dit evenement op een 
buitenlocatie te organiseren. Inmiddels is dit 
plan bijgesteld en mikken we op medio sep-
tember.

NK streetfishing
De federatie Midwest heeft de HVZ ge-
vraagd de selectiewedstrijd voor het Ne-
derlands kampioenschap Streetfishing op 
26 september in Zaandam te organiseren. 
Hiermee hebben wij op voorhand mee inge-
stemd, nadere berichtgeving volgt. Sportvis-
serij Nederland gaat zelfs, dit jaar voor het 
eerst, een WK Streetfishing organiseren.

Visvijver Kalverhoek
Al eerder hebben wij aangegeven dat we 
graag de waterpartij op het sportpark Kalver-
hoek willen gaan gebruiken als visvijver voor 

onze jeugd en senioren. Na het substantieel 
vergroten (door AZ) van de visvijver heeft 
de gemeente Zaanstad in december ook deze 
laten uitbaggeren. Tijdens het leegpompen 
hebben we (onder supervisie van Bas Witte) 
meer dan vierhonderd stuks karperachtigen 
gered en overgezet naar aanliggende sloten. 
Na het vastleggen van de visrechten treden 
wij in overleg met het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK)
over onze specifieke wensen. Inmiddels heb-
ben we al gesproken met vertegenwoordigers 
van Sportvisserij Nederland en onze federatie 
en is er een gezamenlijk rapport opgesteld. 
Maandelijks gaan we de waterkwaliteit, mede 
door de aanwezigheid van zoute kwel, moni-
toren. Uiteindelijk gaan we gefaseerd voor-
zieningen treffen en vis uitzetten. We zullen 
hierbij de nodige en beschikbare subsidies 
aanspreken.

Vis in nood
Met de gemeente Zaanstad zijn we in gesprek 
over hoe te handelen bij vis in nood en na-
tuurlijk bij voorkeur het voorkomen hiervan. 
Verder hebben wij het over het beheer van 
de oevers en rietkragen voor de bereikbaar-
heid en bevisbaarheid. Ook het HHNK 
speelt hierin een rol.  Als HVZ gaan we zelf 
de waterkwaliteit periodiek meten en hebben 
hiervoor een voormalig medewerker van het 
HHNK (Hans Roodzand) als vrijwilliger be-
reid gevonden.

Penningmeester
Onze zeer gewaardeerde penningmeester 
Henk op den Akker heeft na vijftien jaar 
aangegeven te willen stoppen met het pen-
ningmeesterschap. Hij heeft in al die jaren 
bergen werk verzet, want naast het penning-
meesterschap stuurde hij de administratie op 
kantoor aan en ook de controlecommissie. 
In alle opzichten een echte ambassadeur voor 
onze HVZ. Wij zijn dus op zoek naar een op-
volger voor met name het penningmeester-
schap. Voel je je geroepen of weet je iemand 
in je omgeving die affiniteit heeft met de 
hengelsport en financiën dan zien wij graag 
een reactie tegemoet. 

(vervolg op volgende pagina)
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter
P.  Breedijk, waarnemend 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
D. Jaring, coördinator roofviscommissie
P.  van den Outenaar,  coördinator jeugd-
commissie

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.

Van de redactie

Van de penningmeester
In dit late nummer van HVZ Nieuws nr. 1 wil ik nog even 
wijzen op de dag/nacht vergunningen die online verkrijg-
baar zijn via onze website www.hvznet.nl

Vorige jaren waren deze vergunningen ook verkrijgbaar op de 
hengelsportbeurs. Er is nog geen zicht wanneer en of dit evene-
ment dit jaar kan plaatsvinden. Ook is het kantoor nog gesloten. 
Vind je het moeilijk via de website te bestellen, maak dan het 
bedrag van € 25 over naar rekening NL45INGB0000407968 met 
vermelding van je vispasnummer. Voor alleen de nachtvergun-
ning is het bedrag € 10,00 en voor enkel de 3e hengelvergunning 
€ 15,00.

Ook zijn er Bij HVZ nog beperkte vergunningen  te bestellen 
voor het vissen in de Kalverpolder. Deze vergunningen worden 
op naam uitgeschreven door Esox. Voor vissen op roofvis is dit 
de zgn. A vergunning en kost € 35,00. Voor de zgn. B vergun-
ning voor vissen op overige vissoorten is de prijs € 17,50. 
Na overmaking op bovengenoemde HVZ rekening met vermel-
ding van vispasnummer en type vergunning. In het voorwoord 
van Wim de Vries staat dat deze penningmeester het estafet-
testokje wil doorgeven en zijn wij op zoek naar een opvolger. 
Elders in dit blad een oproep middels een advertentie. De ge-
schikte kandidaat zal door mij persoonlijk worden ingewerkt en 
wegwijs gemaakt in deze leuke functie. Het liefst iemand van 
binnen de vereniging maar ken je iemand van buiten de club dan 
is een sollicitatie altijd welkom.

Henk op den Akker
penningmeester

Bestuurszaken en ALV
In 2020 hebben we helaas geen Algemene Ledenvergadering gehou-
den en ook de najaarsbijeenkomst is komen te vervallen. We hebben 
geen gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden. In de hoop dat 
er in mei versoepelingen zijn, willen wij een ALV houden op 25 mei.
In deze vergadering zullen we als bestuur de verantwoording afleggen 
voor het gevoerde (financiële) beleid in 2019 en 2020. 
Tevens kunnen dan de eerder voorgestelde bestuursmutaties in de ver-
gadering worden geaccordeerd. Hierbij kunnen wij ook twee nieuwe 
gezichten verwelkomen en benoemen, namelijk Don Jaring als coör-
dinator van de roofviscommissie en Peter van den Outenaar als coör-
dinator van de jeugdafdeling. Zie ook de agenda voor de ALV in dit 
HVZ Nieuws.
Houd de website in de gaten over de laatste ontwikkelingen, mis-
schien dat we met een aanmeldprocedure dienen te werken of toch 
digitaal gaan.
Hopelijk tot een snel weerzien aan de waterkant bij één van onze acti-
viteiten of bij de ledenvergadering, blijf gezond en optimistisch!

Wim de Vries

24 pagina’s ‘schoon aan de haak’...
Het feit dat we er even tussenuit waren, maken we nu met een mooi 
gevuld nummer weer een beetje goed. Volgens mij het dikste num-
mer dat we ooit gemaakt hebben. Met dank ook aan Arno Zuijdam 
die deze keer een aanzienlijk deel van het blad vult met zijn mooie 
ervaringen.
Het is en blijft een rare tijd voor iedereen. Dingen die voorheen van-
zelfsprekend leken, zijn dat nu eigenlijk niet. Data die je plant, kun-
nen zomaar weer anders worden. 
Op de linkerpagina zien jullie normaal gesproken altijd de agenda, 
maar omdat de actualiteit telkens weer snel achterhaald kan zijn, ver-
wijs ik jullie daarvoor naar de website. 
Hopelijk kunnen we met het mooiere weer in het verschiet straks weer 
enigszins ons normale leven oppakken. En hoe fijn is het om gewoon 
lekker aan of op het water te zijn. 
Dus ga maar lekker genieten van alles wat wel gewoon kan. Het stra-
lende zonnetje, het glinsterende water, de mooie natuur. 
Een fijn voorjaar toegewenst!

Annegreet van der Ros



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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André, we gaan je gezelligheid en messcherpe humor 
(en versnaperingen) missen.

De zeeviscommissie

In memoriam
 

André Vermeer
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Commissie zout

Zeeviscompetitie 2021 onder 
voorbehoud!
De vraag / wens is natuurlijk, kunnen we beginnen aan de zeevis-
competitie 2021? Dat hangt allemaal af van de omstandigheden en 
de geldige richtlijnen van de overheid en de HVZ.  
We houden moed en hebben de volgende data alvast vastgelegd.  
We hopen natuurlijk dat het doorgaat!

Onder groot voorbehoud:
Zondag 25 april: vissen van het strand in wijk aan zee
Zondag 23 mei: vissen van het strand of als het mogelijk is met de boot 
uit Harlingen 
Zondag 3 oktober: bootvissen Harlingen
Zondag 24 oktober: strandvissen in Wijk aan Zee
Zondag 21 november: bootvissen Harlingen
Zondag 12 december: vissen van de Pier wijk aan zee met aansluitend diner  

Aanmelden voor het zeevissen
Geef je op bij een van de commissieleden (of stuur een mail naar zeevis-
sen@hvznet.nl ). Opgeven kan tot de woensdag voor dat we gaan vissen in 
verband met het regelen van pieren.

De zeeviscommissie

Uitnodiging ALV
Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 25 mei 2021. Locatie: Clubgebouw van Wielerclub ZWC-DTS. 
Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/b, 1456 NH Wijdewormer.Aan-
vang 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 en 2020
6. Financieel verslag 2019 en 2020 met het verslag van de financiele 
commissie
7. Begroting 2021     
8. Bestuurswijzigingen. In 2020 is Kees Mandjes (vliegviscommissie) 
gestopt en was Martijn Tijms (zoetwaterwed strijdcommissie) volgens 
rooster aftredend.  Martijn Tijms stelt zich herkiesbaar. 
Voor opvolging van Kees Mandjes stelt het bestuur voor het duo Jan 
Goede en Jos van der Heijden te benoemen. 
Secretaris Jorrit Hazen is eind mei 2020 gestopt met zijn secretariaats-
werkzaamheden voor de HVZ. In de zoektocht naar een nieuwe

secretaris heeft het bestuur de heer Piet Breedijk bereid gevonden het 
secretariaat over te nemen. Vanaf de zomer 2020 is hij inmiddels als 
waarnemend secretaris actief en het bestuur stelt voor op basis van 
de positieve ervaringen hem als secretaris te benoemen. 
Als coördinator van de roofviscommissie wordt voorgesteld Don Ja-
ring te benoemen. Als coördinator van de jeugdafdeling wordt voor-
gesteld om Peter van den Outenaar te benoemen. Hij volgt Richard 
Geerlings op. Penningmeester Henk op den Akker treedt volgens 
rooster af en is niet herkiesbaar. Er wordt naarstig gezocht naar een 
opvolger.
9.    Rondvraag en sluiting

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid het 
recht agendapunten voor te stellen. Deze punten moeten tenminste 
vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering schrif-
telijk 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.

Wim de Vries
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Penningmeester gezocht!
 
Hengelsportvereniging Zaanstreek zoekt binnen haar ledenbestand 
een vrijwilliger voor de bestuursfunctie van: PENNINGMEESTER M/V
In deze functie maakt de penningmeester deel uit van het dagelijks 
bestuur. Samen met de Voorzitter en Secretaris wordt het beleid van 
de vereniging overlegd en voorgelegd aan de commissies en de le-
den in de Algemene Ledenvergadering.
Van de aankomende nieuwe Penningmeester verwachten wij:

•  Een redelijke kennis van financiële administratie en boek  
 houding.
•  Goede communicatie met de leden, commissies en overige  
 vrijwilligers. 
• Affiniteit met het verenigingsleven, met name in de hengel 
 sport.

De functie is voor een periode van minimaal 3 jaar waarna herkies-
baarheid tot de mogelijkheden behoort.
Voor een gedegen inwerkperiode wordt gezorgd.
Gaarne uw schriftelijke reactie naar bestuur Hengelsportvereniging 
Zaanstreek of per e-mail naar bestuur@hvznet.nl

55 plus
Nu het nieuwe jaar al een paar maanden oud is en sneeuw en 
ijs hopelijk is verdwenen, denken velen weer om lekker te gaan 
vissen. Ik heb in januari al onze wedstrijden aangevraagd en 
van HVZ zijn voor alle wedstrijden de toestemming al binnen.
 
Sportvisserij Nederland houdt alles nog in beraad wegens Corona dus 
de wedstrijden die niet in HVZ water gevist worden, kunnen nog 
veranderd worden. De prijsuitreiking van het visseizoen 2020 hebben 
we nog steeds uit moeten stellen maar wanneer dat plaatsvindt, dan 
krijgen de deelnemers hier bericht van.
Hieronder het programma voor 2021:
 
7 mei Zuidervaart
14  mei Neckermolen
21  mei NH Kanaal bij van der Woude
4  juni NH Kanaal  A’dam Noord
11  juni Markervaart
18  juni Zuidervaart

25 juni Neckermolen
2 juli Graftdijk
9 juli NH kanaal Landsmeer
16 juli Bootjes (voor de liefhebbers)
30 juli Neckermolen
6 aug NH kanaal A’dam Noord
13 aug NH Kanaal Purmerend
20 aug Spijkerboor
27 aug Markervaart
11 sept NH Kanaal A’dam Noord
17 sept Zuidervaart en daarna gaan we de prijsuitreiking doen  
 in het HVZ gebouw.
 
Ik wens iedereen een gezond jaar en veel visplezier met goede vangs-
ten.

Groet en tot aan de waterkant 
Herman Veenstra

Meld vissterfte of vissen in nood!                                                      
Het komt regelmatig voor dat er vis in nood verkeert of dat er 
een vissterfte is opgetreden. 
Veelal is dit het gevolg van een tekort aan zuurstof in het water 
waardoor vissen aan het wateroppervlak naar lucht liggen te 
happen en bij onvoldoende zuurstof uiteindelijk sterven.   

Vissen in nood kan optreden door diverse oorzaken, bijvoorbeeld na 
zware regenval en waardoor een riool overloopt, een lozing van be-
paalde stoffen, maai- en baggerwerkzaamheden aan watergangen, on-
voldoende doorstroming, demping van een sloot, zomersterfte door 
langdurig warm weer maar ook tijdens en na een langdurige vorstpe-
riode met name als sneeuw op het ijs ligt. 
Tref je ergens veel dode vissen of vissen in nood aan, meld dit dan zo 
spoedig mogelijk  via het centrale nummer van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK):

•	 Tijdens	kantooruren:		 072-5828282
•	 Buiten	kantooruren:	 0800-1430

Daarnaast is het belangrijk om een mailtje te sturen naar 
info@hvznet.nl zodat HVZ bestuur ook op de hoogte is en zo nodig 
actie kan ondernemen.  
Verder kan er nog een melding gedaan worden op de website  
www.meldpuntwater.nl 
Momenteel zijn we hierover ook in gesprek met de gemeente Zaan-
stad en ook in de Visserij Beheer Commissie (VBC-HHNK) staat dit 
onderwerp hoog op de agenda.   
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Penvissen aan de rivier
Onbekend maakt onbemind

Van huis uit ben ik iemand welke altijd op zoek gaat naar uitda-
gingen. Maar ik heb ook vooral wensen zoals het vissen aan de 
oevers van een rivier, zo’n hele grote rivier zoals de Maas, Waal, 
IJssel, NederRijn en Lek. Misschien wel bijzonder daar aan is, 
dat je bij riviervisserij denkt aan feeder hengels of struinend 
roofvissen. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik het weer niet an-
ders moest doen. Want mijn uitdaging is met een penhengel 
(waarmee je normaal op karper aan een vijver of poldersloot 
zit) riviervis te vangen. 

Als jongen uit Beverwijk was mijn hoogst haalbare een grote vijver van 
ruim een hectare in oppervlakte. Stromend water was voor mij slechts 
de ultieme wens, tot ik (na veel aanmoedigen van vissende vrienden 
en mijn partner en met ondertussen bijna 30 jaar ervaring) eindelijk 
het lef had er voor te gaan. Mijn visserij werd een aparte, ik gaf het 
al aan. Alsof je aan een sloot vist, maar dan een wel heel erg grote en 
diepe. Met harde stroming, getijde en veel hindernissen waaronder 
stenen, bijna verticale afgronden onder water waar je tegen op moet 
vissen en de wind welke een onmiskenbare rol speelt over het weidse 
open water van de uitgestrekte rivier. Een wereld waar je vanzelf door 
opgenomen wordt en één mee wordt als je er regelmatig bent en echt 
van houd zoals ik. Het is voor mij pure therapie, want ik wordt er blij 
en rustig in mijn hoofd van en wie mij kent weet dat er weinig is wat 
mij rustig kan maken. 

Staand of zittend
Daarom verblijf ik er soms dagen achter één, eenzaam in een vistentje 
met voldoende eten en drinken en kleding en bij gelegenheid ook 
materiaal om zelf het water in te gaan en zo de vis zeer dicht te bena-
deren. Dan vis ik staand of zittend op de bodem van een rivierplas of 
kribvak, met mijn tent achter mij op een verhoogde oever voor een 
zandstrandje, vlak voor mij uit op die typische soorten welke in de 
grote rivieren voor komen en in onze regionale wateren in Noord-
Holland niet. Omdat er buiten het vakantieseizoen weinig volk op de 
strandjes komt en ik momenteel de luxe heb grotendeels mijn eigen 
tijd te kunnen indelen, maak ik daar dan dankbaar gebruik van. 
Ik heb dan een rivierplas inclusief strandje en groen veld helemaal 
voor mezelf alleen. De enige moeite welke ik daar voor moet doen 
is geen moeite, want ik houd van auto rijden. Ik moet er namelijk 

flinke stukken voor achter het stuur zitten maar behalve de kosten is 
er weinig wat mij daar aan hindert. Zoals ik al aangaf, is het voor mijn 
gezondheid ook heel belangrijk. Gezondheid kun je niet kopen, dus 
geen prijs is dan te hoog…

De hoog gebouwde rivier blankvoorn is super snel een geeft zich niet 
snel gewonnen.

Sprong in het (on)diepe
In het voorjaar van 2017 was het mijn vriendin welke mij over de streep 
trok waarna ik in mijn auto stapte op een vroege vrijdagmorgen om 
een dik uur achter het stuur te zitten. Dat was mijn eerste proefballon-
netje. Nou ballonnetje? Zeg maar ballon want ik was tot op de tanden 
bewapend met materiaal. Mijn auto lag helemaal vol met o.a. een tent 
(want ik verwachtte wel een paar dagen nodig te hebben) meerdere 
hengels, speciaal naar mijn persoonlijke wensen vervaardigde kanaal 
pennen, een schepnet met een hele lange telescopische steel (onmis-
baar aan de rivier), een bomvolle vistas met heel veel klein materiaal, 
voldoende eten en drinken voor 3 dagen en nachten (waarvan een deel 
in een elektrische koelbox met ijsblokken onder in) en spullen voor de 
nacht zoals kleding, slaapzak en verzorgingsproducten. 
Ik zei toch dat ik tot op de tanden bewapend was? Nou inderdaad, 
want ergens tussen alle spullen vond je ook nog een grote emmer met 
een paar nog bevroren broden er in en een flinke zak zwaar kanaalvoer. 
Ik was er klaar voor en met een afgeladen auto stond ik al om 8.00
uur ’s morgens aan de oevers van de NederRijn bij Wijk bij Duurstede. 
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Hier ging ik met een broodje kaas in mijn hand een stuk oever inspec-
teren. Al etend keek ik reikhalzend naar de mooie glooiende zandlaag 
met daar boven het glasheldere water waar in op de bodem de rivier-
kiezels lagen. Een beeld waar ik al sinds mijn pubertijd van droomde. 
Ik vind het serieus nog mooier dan bergen en naaldbossen. 

Niet dat ik dat niet mooi vind, maar ik krijg het er benauwd. 
Aan de rivieroever met het gigantische vergezicht en de puur natuur 
biodiversiteit afgewisseld door weiland, zand en begroeide asfalt dijk-
jes (golfbrekers, kribben genoemd) waartussen binnenvaart schepen 
in de verte traag passeren, valt de ultieme rust over mij heen. 
Het vertraagt het malen in mijn hoofd naar acceptabel tempo, waar-
door ik mij beter kan concentreren en meer controle over mezelf krijg. 
Vooral ’s avonds laat als de relatieve rust in een serene rust verandert 
en de lichten op de dijken en de boeien branden. Dan bevind ik mij in 
een bijna onwerkelijke wereld. Dat heb ik al een beetje aan het Noord-
zeekanaal als ik daar op warme zomernachten platvis wil vangen, maar 
het echte gevecht altijd plaatsvindt tegen de muggen. 
Maar hoe mooi en bijzonder ik dat ook vind, het staat in geen verhou-
ding met de rust en ruimte aan een grote rivier. Ik kies tegenwoordig 
alleen nog stukken rivieroever in landelijk gebied, dus een stukje van 
de bewoonde wereld verwijderd. Maar niet deze keer, want dat was 
mijn eerste poging aan een grote rivier en ik wilde voorzichtig begin-
nen.

Stenen en andere obstakels verisen een goede slijtvaste nylon vislijn

Met achter mij het toeristische dorp waar het gezellig was vanwege 
het mooie weer en voor mij bijna vlak rivierwater in een soort kom, 
wist ik een stek te kiezen welke precies tussen twee lage wilgen lag, 
welke deels over het water hingen. Links van mij lag een haventje en 
ik zat aan de buitenkant tegen één van de dijken van het haventje aan 
te vissen. 
Omdat het zulk zomers weer was, besloot ik niet moeilijk te doen en 
ging net als een jonge moeder met haar dochtertje een eind verder het 
water in van de kom. Langzaam de bodem aftastend met hiervoor mee 
genomen watersokken (welke je wel eens bij duikers ziet) liep ik beetje 
bij beetje dieper richting de rivier zelf. 

Toen ik bijna tot mijn middel in het water stond, leek het mij wel 
ver genoeg. Ik stond nu zo’n 25 meter uit de oever en zo’n 15 meter 
vanaf de dijk links. Ik liep langzaam een paar rondjes en voelde dat de 
bodem hier blijkbaar van hard zand was met hier en daar een kiezel. 
De grote stenen lagen blijkbaar alleen in de oeverzones. Dat wist ik 
dan ook weer. Maar was het echt wel zand op die bodem wat ik door 
de dikke watersokken heen voelde? Dat wilde ik zeker weten en daar-
om ging ik in het water liggen, dook onder water weg en voelde met 
mijn handen over de bodem. Absoluut zeker dat ik kiezels en zand 
voelde en na een rondje lopen (zo dat ik ook zeker wist dat ik met 
een vlakke licht glooiende bodem te maken had) besloot ik nog ietsje 

verder te lopen op zoek naar een richel. Die vond ik nog 5 à 6 meter 
verder richting de vaargeul van de rivier. 
Hier ging op een bepaalde hoogte vanaf de oever de bodem sneller 
dan eerst omlaag en voelde ik een vrij scherpe overgang in het verloop 
van de bodem. Deze zogenaamde richel moest ik aan houden wist ik, 
want dat zijn vaak hotspots voor schuwere vissen. Nadat ik nog één 
keer goed om mij heen had gekeken waar ik in het water stond, liep ik 
langzaam en even behoedzaam als ik gekomen was drijfnat terug naar 
de oever. De zon was blijkbaar goed fel, want toen ik daar aan kwam 
had ik alleen nog natte onderbenen en haar. De rest was al droog, 
behalve dan mijn zomerse kleding. Mijn shirt trok ik uit, wrong ik 
uit en hing ik over een tak van één van de wilgen. Met een handdoek 
droogde ik mijn boven lichaam af, deed een droog shirt aan nadat ik 
mij had beschermd met een smeerseltje tegen de zon was ik helemaal 
klaar om ten strijde te trekken. Eerst pakte ik een lichte penhengel van 
de Zuid-Hollandse hengelbouwer Wout van Leeuwen uit. Het stokje 
had een superlichte testcurve van slechts 1.25 lb (dat zijn Engelse pon-
den) en een lengte van 3.60 meter. Eigenlijk iets te kort maar in Zuid-
Holland zijn 4 meter penhengels (3.95 meter, 13 ft) een stuk minder 
vanzelfsprekend dan in Noord-Holland. En dit was een zeer prettig 
stokje wat ik al langere tijd koesterde. Het was ook wel een beetje een 
Zaans stokje hoor, want ik kocht het na een tip van een vismaat twee-
dehands in de Zaanstreek van iemand. Zulke hand gebouwde stokken 
liggen niet in de winkel met rekken vol…

Soorten die onderling gemixt worden, geven aan de rivier vaak een bijzonder resultaat.

Op de Daiwa molen had ik mijn favoriete type lijn gespoeld, namelijk 
zo’n 250 meter witte tot transparante nylon t.w. ‘Berkley Trilene Big 
Game’. Deze lijn (in dit geval 25/00 met een trekkracht van 4,5 kg) 
is uitermate goed bestand tegen slijtage door stenen. En omdat de 
lijn ook wit tot transparant is, werkt deze heel goed bij helder weer 
en water tegen de lichte rivierbodem. Een zwarte lijn (waar ik het 
liefst mee vis in vijvers en kanalen in Noord-Holland) doet het onder 
deze omstandigheden aan de rivier stukken minder omdat deze te veel 
opvalt. Bij een bekende fabrikant van hengelsport materialen introdu-
ceerden ze een paar jaar geleden ook rode lijn, maar na 3x er mee te 
hebben gevist en amper aanbeten onder bijna ideale condities heb ik 
dat afgezworen. 
Op de lijn had ik een speciaal voor mij handgemaakte pen gezet van 
21 centimeter hoog, een beetje lomp (de dikte was ongeveer 2x die van 
een gewone slanke kanaalpen, voor de zichtbaarheid en om minder 
snel te breken als ik tegen stenen gooi) en met een fel rode antenne-
punt. Ik had er ook een paar laten maken met een fel gele antenne-
punt, voor die najaarsdagen dat de lucht van die vreemde kleuren aan 
neemt. Dan kan het water opeens heel donker aan gaan zien en dan is 
zo’n felle gele antennepunt veel beter te zien dan een rode. Daar moet 
wel rekening mee gehouden worden want de beste tijd aan een grote 
rivier is de tweede helft van de zomer en het najaar (het kan wel goed 
gaan tot in december). Het was dan ook niet zo gek dat het al juni was 
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en ik dit seizoen nu pas aan de rivier was verschenen. Voor de rivier 
was het seizoen pas startend…

Mijn eigen arsenaaltje aan simpel en doeltreffend materiaal

Nog even de puntjes op de i wat de hengel betreft. Onder de hand 
gebouwde pen (welke ondersteboven aan een speltwartel in een silico-
nenslangetje aan de hand gebouwde hengel hing) zat ruim 3 gram aan 
loodhagel en een haak nummer 4. Dikdradig en vlijmscherp. 
En (wat ik heel belangrijk vind voor deze visserij) een haak met een 
brede bocht (‘Wide Gabe’ zeggen de Engelsen) zonder weerhaak en 
met een lijnrechte punt, dus geen arendsklauw of ander bijgeloof. 
Dit was alles waarmee ik de grote diversiteit aan riviersoorten mee te 
lijf wilde gaan.
Op de haak werd een flinke vlok brood gezet en deze even in het water 
gedompeld voor wat extra werpgewicht. Samen met de ruim 3 gram 
lood was de pen prima 30 meter weg te zetten, maar zover hoefde ik 
niet, dus dat kon geen probleem worden. Doordat er amper wind 
stond en ik in de luwte van de dijk en de kom viste, was een windlus 
in de lijn ook niet te verwachten en ook geen irritante bocht in de lijn. 
Dus ik zag het wel zitten en liep 10 meter het water in en gaf de hengel 
toen een overhead zwieper richting de vaargeul. 

Spekkoper
Op ongeveer 75% van de kom (vanaf de oever gezien) landde de 
broodvlok en het lood met daarachter de grote pen rustig op het wa-
ter, welke na nog een kleine tien seconden overeind kwam. De zaak 
werd wat vertraagd doordat de broodvlok heel langzaam ging zinken 
en dat was één van de belangrijkste zaken bij deze wijze van vissen. 
Geen dieptebommen want riviervissen zijn heel erg schuw. Ze zien 
alles omdat ze vaak vlak onder het wateroppervlak zwemmen. Daarbij 
zijn ze verschrikkelijk snel en zien jou en je hengel dus veel eerder dan 
jij hen. Tegen de tijd dat jij de vissen zou kunnen ontdekken zijn ze 
allang weer vertrokken en dat is zo tricky aan deze wijze van penvis-
sen. Als je denkt dat er geen vis in de buurt zwemt, kan je toch op 
een absolute hotspot zitten. En het kan lang duren (soms wel 2 uur of 
langer) maar als ze gaan azen dan is het meteen oorlog onder water. 
Deze visserij is dus behalve aan de ene kant rustgevend, aan de andere 
kant ook heel uitdagend door de vele onzekere factoren waar je mee 
te maken krijgt. Maar als je eenmaal beet krijgt dan ben je in 95% van 
de gevallen vroeg of laat spekkoper en vang je de meest mooie vissen. 
Vanaf dat moment is wachten meestal niet meer de boodschap, maar 
gaat alles snel. De aanbeten, de tijd tussen de aanbeten is kort, de vis 
zwemt als een malle en duikt alle richtingen op (inclusief recht naar 
beneden) en vergeleken bij de gemiddelde witvis op een vijver is alles 
wat je haakt groter. En dat in combinatie met de prachtige omgeving, 
de ruimte en de dynamiek van het stromende water wat dan weer hard 
naar links trekt en dan weer hard naar rechts (door passerende binnen-
vaarschepen). Daar kan een man me zoveel liefde voor hengelsport en 
de natuur als ik geen nee tegen zeggen…

Zo’n rivierstrandje grenzend aan een weiland heeft een ruime biodiversiteit en is daar-
door prachtig.

Geslaagd experiment
Het was zoals al eerder vermeld die ochtend in juni 2017 mijn allereer-
ste poging aan een grote Nederlandse rivier en ik was er dan ook vrij 
onzeker over of dit ging slagen. Goed voorbereid was ik wel, ook voor 
als ik wel vis zou binnen weten te halen. Ik had als hoofdzakelijk kar-
pervisser grote en kleine netten maar ondiepe netten en een steel lan-
ger dan 2 meter had ik niet. Daarom had ik een telescopische holglas 
/ carbon steel aangeschaft van 3,5 meter en een pannet. Voor wie niet 
weet wat een pannet is, dat is een net met de vorm van een pan. Deze 
is dus helemaal rond en voor een schepnet vrij ondiep. Dit is voor de 
rivier een onmisbaar hulpmiddel want op de bodem liggen scherpe 
stenen waar je de zak van het net gegarandeerd mee open snijd, dus 
mag het net niet te diep zijn zodat het de bodem niet snel zal raken 
vlak voor de oever. De rond vorm heeft als voordeel dat het net mak-
kelijker het water uit komt omdat het water er makkelijker uit loopt. 
Zelf vind ik een pannet ook makkelijker landen dan een 3-hoekig net. 
Een pannet kent geen hoeken en dat is ook een voordeel waardoor je 
minder snel aan obstakels blijft hangen. Ik heb het geheel compleet 
gemaakt door ook nog eens een ‘snel droog net’ (met een rubber coa-
ting) te kopen. Zo’n net glijd gemakkelijk over stenen zonder snel te 
slijten en het droogt dus sneller wat gemakkelijk is bij het opruimen. 
Ik was nog 2x het water in gelopen en 2x met een emmer in mijn han-
den. De eerste was vrij zwaar omdat deze tot de helft gevuld was met 
waterige broodpap. Hiervan gingen 4 ‘handjes’ te water in een brede 
streep over de richel welke ik eerder gevonden had. Dat stroomde 
meteen weg dus bleef ik dit zeker 10 minuten herhalen en toen was de 
emmer bijna leeg. 

Vervolgens liep ik voorzichtig naar de oever terug en kwam weer terug 
bij de richel met een lichtere emmer. Hierin bevonden zich stukken 
broodkorst en ook daarmee voerde ik meerdere malen zodat er ook op 
het water een streep ontstond maar dan van drijvend brood. Het dreef 
langzaam richting de dijk links van mij. Iets sneller dan de eerste keer 
vertrok ik weer naar de oever en zetelde mij in een stoeltje. Na een 
kwartier kijken gebeurde er nog niets. Ik vond het goed, tijd geven 
is de regel zo had ik gelezen ergens… dus ik had geduld. Na 20 mi-
nuten zitten en kijkend naar rechts waar de jonge moeder nog steeds 
met haar dochtertje een spelletje in het water speelde (elkaar drijfnat 
maken door hard in het water te slaan en water over elkaar heen te 
hozen, wat het kind geweldig vond en de moeder niet minder zo zag 
het eruit) zag ik in een reflex (zo heet mijn hengel trouwens ook) dat 
er links van mij deiningen op het vlakke water kwamen, vlak bij de 
dijk, daar waar de korsten heen dreven. Ik was meteen alert en keek 
nu oplettender over het gebied waar ik gevoerd had. 
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En toen zag ik opeens een dikke kop met een brede open bek één van 
de korsten weg scheppen. Yes! Hier had ik op gewacht en ik wist wat 
dit voor vissen waren, gegarandeerd was dit een typische riviersoort, 
namelijk de winde! Winde lijkt op voorn maar de schubben zijn klei-
ner, de bek zo groot als die van een baars en de vis is meestal sterker 
en sowieso vele malen sneller in het van richting veranderen. Hierdoor 
is de winde een leuke sportvis voor een zomerse visserij op stromend 
water aan licht materiaal. In mijn geval was mijn lijn te dik voor de 
hengel, maar omdat ik dit voor het eerst deed wilde ik (ook om de vis 
te beschermen) niet teveel risico nemen. Het had ook met 16/00 nylon 
gekund in plaats van deze sterke 25/00 lijn…

Aan de Waal denk je soms eerder aan herfst en strandvissen dan aan riviervissen in de 
zomer

Ik haalde mijn lijn binnen en zoals verwacht was de vlok van mijn 
haak geweekt. Ik zette een nieuwe op, keek of ik niet bewust een vis op 
de kop ging gooien en bleef nu op het droge staan. Ik moest wat har-
der gooien maar wist ruim over de richel te komen. Bij het wat strak 
draaien van de lijn kwam de pen een stukje terug en zo weer mooi bij 
de richel in de buurt te liggen. Ik zat even een minuutje rustig gehurkt 
te kijken en vond dat de pen er mooi bij stond terwijl er links van weer 
deiningen ontstonden. Ik begon er in te geloven…
Nou dat was maar goed ook, want net dreigde mijn blik weer te wor-
den getrokken naar het vrolijke 2-tal dametjes rechts in de kom, toen 
ik de pen kei hard als een waterskiër naar rechts zag schieten over een 
afstand van ruim een halve meter en toen onder water verdwijnen. Ik 
hoefde geen lijn strak te draaien want dat stond ie al, dus snel bracht 
ik de hengel in een vloeiende beweging naar achteren en kreeg meteen 
een harde dreun op de top. 

Nog geen seconde later zag ik een vis van naar schatting een halve me-
ter zeker 2 meter hoog het water uit springen en mijn pen er achteraan 
zeilen. Waanzinnig mooi gezicht! De volgende dreun op de top en 
daarna de ene ruk na de andere. Weer kwam de vis het water uit maar 
nu lager, echter niet minder spectaculair! 
Een knalrood gebrande toerist welke op de dijk zat te suffen achter 2 
hengels op hengelsteunen met van die ouderwetse Japanse wakers er 
onder (die rood witte plastic balletjes) kwam overeind en keek ver-
baasd naar mij, nadat hij nog een beetje minachtend had gekeken toen 
hij mij onder water zag duiken en de bodem zag aftasten. Ik trok mij 
er niets van aan en stond ondertussen tot mijn knieën in het water 
(zodat ik de vis in het water kon onthaken) hoorde ik achter mij op-
eens met een typisch Utrechts accent ‘Je heb een goede vis te pakke!’. 

Verrast keek ik om en zag de jonge vrouw met haar dochtertje aan 
haar hand achter mij staan. Het kleine meisje vond het maar eng, 
maar moeder was enthousiast. Ze gaf de hele tijd van die leken tips 
welke nergens over gingen maar zo goed bedoeld leken te zijn. 

Uiteindelijk kreeg ze ook door dat ik niet mijn eerste vis stond te 
drillen, want ze riep nu: ‘Ik hoef jou niets te vertellen hè?’. ‘Nee, ant-
woordde ik, ‘Al vind ik het lief dat je zo bezorgd bent’ terwijl ik snel 
even om keek. De dame had een rode kop gekregen en ik draaide 
mij snel weer naar de vis en lachte in mezelf. Ik kon dat soort woord-
keuzes soms niet voor me houden. Dat wordt beter, maar ik zal het 
nooit helemaal afleren… De vis was er klaar mee en na een kleine 10 
minuten lag daar een in mijn beleving flinke winde voor mijn voeten. 
Ik knielde en wilde de vis boven de bodem houden, maar een eerder 
gepasseerd binnenvaartschip leverde nu de vertraagde boeggolf uit 
de vaargeul en daar had ik even niet op gerekend. Ik tuimelde bijna 
achterover omdat de golf water mij een beetje op tilde en de vis nam 
meteen de vinnen, maar zat nog aan mijn lijn vast. Ik keerde mij om 
en wees naar mijn lange schepnet. ‘Wil je die even aangeven?’ vroeg 
ik aan de jonge moeder met de goed bedoelde adviezen. ‘Dat red ik 
zo niet’ antwoordde ze en ik legde uit dat de steel telescopisch is en 
uitgetrokken kan worden. Een beetje bang voor breuk begon de jonge 
vrouw aan het net te trekken maar hield de kurk aan het eind van de 
steel ook vast met haar andere hand, dus kreeg ze het niet uit gescho-
ven. Ik kwam het water uit en liet de winde even gaan, pakte het net 
over en liet zien hoe het moet. ‘Sorry’ verontschuldigde de dame zich, 
‘Ik vis zelf niet’. Maar dat wist ik allang gezien haar eerdere tips als 
‘Trek wat lijn van je rolletje’ (zo noemde ze de werpmolen) ‘want dan 
kan de vis een beetje weg en anders breekt het nog’ en ‘Houd je hengel 
horizontaal anders breekt je top’ (…)
Ik ging de vis halen met het net en toen vroeg de dame of ze hem ook 
even mocht zien. Ik toonde mijn vangst aan de jongedame en haar 
dochtertje en die kreeg er geen genoeg van. Het duurde mij wel wat 
lang met dit warme weer en daarom besloot ik de vis weer terug te 
zetten in dieper water. De winde had er zo te zien geen last van gehad 
want amper lag het net in het water of de winde sprong meteen over 
de rand en was in een fractie van een seconde alweer vertrokken.
Ik spoelde mijn net uit, nam weer een emmer met korsten en daarna 
één met (opnieuw) aangemaakte broodpap, voerde weer en ging na 
mijn handen te hebben afgespoeld even een koetjes en kalfjes gesprek 
aan met de vrouw. Ze vertelde dat ze uit de stad Utrecht kwam en ik 
grijnsde: ‘Oh ja? Ik kon dat helemaal niet aan je horen (…)’. Ze lachte 
en vroeg ‘Valt het zo op?’. ‘Welnee’ lachte ik terug. Na nog wat geklets 
over het dorp, de rivier en de verschillen tussen Utrechtse mensen en 
die uit Noord-Holland, vertrok mama met haar dochtertje naar haar 
auto om richting Utrecht terug te keren.

Spektakel
Het spektakel met de winde welke overigens door mij in het net ge-
meten werd op 58 cm was voor mij reden te verkassen naar de andere 
hoek van het haventje. Dat was helemaal links tegen een zijkanaaltje 
aan. Hier was de oever zeer hoog, maar kon ik via een stijl zandspoor 
voor de betonnen oever op de echte oever (harde zandgrond met strui-
ken) komen. Het was hier over een ruime anderhalve meter zo plat 
dat ik er zelf een visstoeltje kwijt kon en mijn spullen, maar die laatste 
moest ik snel omhoog zetten. Ik had ze namelijk amper neer gezet 
of ik zag een boeggolf van een binnenvaartschip welke zeker de hele 
zandplaat ging overspoelen. Ik zette snel de spullen wat hoger en ging 
met opgetrokken benen op mijn stoeltje zitten. Die was laag maar ik 
kreeg geen nat zitvlak en de golf liep keurig onder mij door terug. 
Toen was het weer tijd voor het ritueel maar de korsten werden met-
een prooi voor de meeuwen. Toen hield ik het maar bij de broodpap. 
Ongeveer 10 minuten was er nodig en toen lag er een kleine winde 
(zo’n 15 cm lengte) op mijn hand. Kort daarop kwam de tweede en 
die was een stuk groter, naar schatting zo’n 30 à 35 cm. En toen er nog 
een voorn van ook zo’n 30 à 35 cm was gepasseerd kreeg ik weer zo’n 
kei harde zeiler welke kort daarop ook weer in de diepte verdween. 
Opnieuw een grote winde en deze was super helder van kleuren! Een 
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plaatje van een vis! Het was een winde van 52 cm. Het formaat hier 
viel helemaal niet tegen…Helaas begonnen de beten af te nemen 
doordat de wind een beetje draaide. En toen ik zwartbrek grondeltjes 
begon te vangen besloot ik te vertrekken naar een verderop gelegen 
hard stromend regenriviertje, de Kromme Rijn. Deze lag op de weg 
terug naar huis en het was ondertussen diep in de middag geworden 
en bloedheet. Ik had in de schaduw onderaan de betonnen oever op 
de zandplaat gezeten en vele uren achter elkaar, want na die grote 
winde was het verder stil gebleven. Toen ik boven kwam (terug in de 
zon) kreeg ik een klap in het gezicht van de hitte en keek naar mijn 
verderop geparkeerde auto. Gelukkig stond deze onder overhangende 
hoge bomen en daar aangekomen in de schaduw nam ik wat te drin-
ken en legde de spullen in de auto om wat te gaan eten in het dorp. 
Tegen de avond kon ik er weer even tegen en had ik een leuk gesprek 
gehad met jongeren uit het dorp en de omgeving welke in de horeca 
gelegenheid werkten waar ik zojuist gegeten had. Ik hoorde interes-
sante dingen over de mensen uit de streek, het dorp en de omgeving. 
Zulke contacten koester ik altijd graag, want ze kunnen op moeilijke 
momenten of als je info nodig hebt over het gedrag van de hengelsport 
in de omgeving soms van onschatbare waarde zijn. Ook als geen van 
allen een hengelsporter is.

Beverweerd, het kasteeltje langs de Kromme Rijn is als een schilderij

De finale
Ik ging naar mijn auto en reed 12 km terug naar het kasteeltje Bever-
weerd (sinds januari dit jaar ook bekend van VisTV) waar ik een mooi 
plekje onder de bomen wist aan de Kromme Rijn.
Aangekomen schrok ik van de kracht en snelheid van de stroming en 
besloot te gaan driften. Dat betekent beugel van de werpmolen open 
als de pen op het water ligt en het aas over de bodem laten slepen 
onder de pen. Gewoon lijn mee geven maar zorgen dat er zo min 
mogelijk bocht in komt, anders is aantikken lastig. Het leverde een 
paar zwakke beten op maar behalve dat kostte het vooral bijna al mijn 
voer. Dit vond ik niet leuk gaan zo en besloot vlak voor de kant te vis-
sen, daar waar ik het water in een soort lichte draaikolk zag draaien. 
Inderdaad gebeurde wat ik gehoopt had want toen ik daar mijn aas de-
poneerde bleef mijn pen in een gebiedje van een kleine twee vierkante 
meter rondjes maken. Ik kon de beugel sluiten en een stuk prettiger 
vissen al was het vlak voor mijn voeten. Als karper penvisser wist ik 
daar wel raad op en ging 3 meter achteruit van de oever zitten. Ik kon 
vanaf mijn lage stoeltje nog net de antenne van mijn pen vlak voor de 
oever zien staan en ging weer kleine beetjes voeren. Hele kleine beetjes 
want ik had niet zo veel klaar gemaakt voer meer. Ik wilde ook geen 
nieuwe meer maken want ik was al overtuigd dat de missie zo geslaagd 
was dat ik niet meer hoefde te overnachten. Tijdens het eten had ik 
mijn vriendin gebeld en haar bedankt. Want door haar vertrouwen in 
mijn kunnen en aanmoedigende woorden met stevige onderbouwing, 

wist ik dat ik vertrouwen in mezelf moest hebben en deze missie zou 
kunnen volbrengen. Dat was mooie riviervis vangen, formaat onbe-
langrijk en tevreden en ontspannend vissen aan de rivier. De leuke 
gesprekken van die dag, het bodem onderzoek, de omgeving, de men-
sen en natuurlijk zeker niet in de laatste plaats die twee grote windes 
maakten deze dag tot een heel geslaagde.

Dat overdenkend had ik mijn hengel neergelegd en was ik begonnen 
met opruimen. Losse spullen in mijn vistas en schepnet inklappen. 
Maar dat laatste moest even wachten want opeens zag ik vlak voor 
mijn voeten als vanuit het niets een grote kop van een dikke winde 
omhoog komen en vlak onder mijn pen een hapbeweging maken naar 
de net onder het water oppervlak hangende broodvlok. De pen knalde 
direct lijnrecht omlaag en was verdwenen. De lijn liep razend snel 
strak, dus liet ik mijn schepnet vallen, struikelde bijna over mijn stoel-
tje maar wist mijn hengel te grijpen voordat deze het water in getrok-
ken zou worden door het korte lijntje wat uit stond.

Wereldvissen
Toen ik de hengel vast had en contact kreeg met de vis besefte ik het al 
maar kon het niet geloven. Ik had die dag 2 grote windes gevangen als 
beginner op de rivier maar leek hier vlak voor de kant in dit moeilijke 
hard stromende regenriviertje nummer 3 te gaan vangen. En ik durfde 
het niet te geloven maar voelde dat deze zwaarder was dan de vorige 
twee. Het zou toch niet dat ik… nee toch? Maar het werd ‘Ja toch’ 
want toen ik de zeer sterke winde eindelijk in het pannet had liggen 
en opmat, tikte deze de 60 cm aan. Ik had de dag van mijn leven en 
belde daarom nogmaals mijn vriendin want ik moest het even delen. 
Ze was heel erg blij voor mij omdat ze als geen ander wist hoe lang en 
intens ik deze wens gekoesterd had en hoe vaak ik er afspraken voor 
had laten lopen om te gaan lezen over deze visserij. Ik had er over een 
periode van jaren veel voor over gehad om beslagen ten ijs te komen 
in een tijd dat Youtube en internet nog niet beschikbaar waren. En 
dat betaalde zich vandaag helemaal uit, met mooie ontmoetingen en 
een mooie omgeving, prachtig weer en bovenal wereldvissen waar ik 
droomde dat ik ze ooit in mijn net zou krijgen…

Na deze dag besloot ik dat dit mijn favoriete plek was om terug te 
komen en dat heb ik in 2018 en 2019 dan ook een aantal keren gedaan 
met wisselend succes. Maar steeds weer gestrest bij aankomst en her-
boren bij vertrek. In 2020 kon ik niet vissen door omstandigheden 
en in januari jl. veranderde de stek helaas in een volksoploop na een 
reportage van VisTV vanaf deze schilderachtig mooie plek. 
Deze kun je hier terug kijken:  https://vistv.nl/film.php?id=525

Arno Zuijdam
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Voorafgaand aan de aanleg was het zaak zeker te stellen 

dat beide gemalen veilig passeerbaar zijn voor vissen. Het 

verbeteren van de intrek is niet zo zinvol als die vissen op 

de terugweg naar zee worden vermalen! Daarom werd in 

2010 een uittrekonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat 

de schade aan passerende aal en schubvis beperkt bleef 

tot 8% voor Kadoelen en 1% voor De Waker. Daarmee 

lag de weg open om de vispassages aan te leg-

gen. De provincie Noord-Holland paste vervol-

gens ook de kleine kolk van de Willem I-sluis in 

Amsterdam-Noord aan met een regeling voor 

vismigratie. Deze sluis verbindt het Noordzee-

kanaal met het Noordhollandsch Kanaal.

et eerste migratieknooppunt 

langs het Noordzeekanaal dat 

door Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier (HHNK) is 

aangepakt, is het gemaal Kadoelen in Amsterdam-Noord 

in 2013. Met een passage op die locatie wordt een voor 

trekvissen interessant veenweidegebied met ruim 1000 ha 

aaneengesloten water bereikbaar gemaakt. Het jaar daar-

na volgde het gemaal De Waker aan de noordzijde van 

Zijkanaal H, dat de polder Oostzaan (410 ha open water) 

bemaalt. Beide locaties zijn voorzien van een zogenaamde 

“sluis-vispassage”. 

lokstroom. De oorzaak bij Kadoelen is vooralsnog ondui-

delijk. Bij gemaal De Waker is het aanbod aanzienlijk gro-

ter. Op deze plek hebben glasalen echter moeite om de 

ingang van de vispassage te vinden, die vermoedelijk te 

diep ligt. Ze komen maar mondjesmaat de polder binnen.

VIA MONNICKENDAM NAAR DE NOORDZEE

In het najaar van 2017 zijn op verschillende plekken in het 

gebied volwassen palingen voorzien van een zender en 

weer uitgezet. Uit het onderzoek bleek dat de alen polders 

en boezems bij voorkeur via gemalen verlaten, maar dat 

dat niet altijd eenvoudig gaat. De dieren “vertrouwen” 

gemalen niet echt en zwemmen heen en weer tussen uit-

trekpunten uit de boezem. Dit werd ook waargenomen 

voor gemaal Kadoelen en de Willem I-sluis. Eén schieraal 

zwom zelfs helemaal naar Monnickendam, ging dáár door 

het gemaal naar het Markermeer, passeerde vervolgens de 

Oranjesluizen, om bij IJmuiden het ruime sop te kiezen; 

een flinke omweg! 

VERVOLG

In de periode 2019 – 2021 wordt ook onderzoek gedaan 

naar de migratie van schubvissen zoals brasem, baars en 

snoekbaars. De migratie van paling in Waterlands Boezem 

blijft een uitdaging, maar samen met de provincie gaat het 

hoogheemraadschap de komende jaren verder om de mi-

gratiemogelijkheden in het gebied te verbeteren.

MONITORING
TREKVISSEN
NOORDZEEKANAAL
EN OMMELANDEN
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Waterlands Boezem:
een uitdaging

WERKT HET OOK?

Sinds de aanleg van de vispassages zijn verschillende on-

derzoeken uitgevoerd naar de werking ervan, waaronder 

onderzoek met infrarood onderwatercamera’s. Beelden 

zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van het hoog-

heemraadschap (zoek op “HHNK Youtube Kadoelen”). 

Daar is ook een recent filmpje te zien met beelden en uit-

leg over een nieuw onderzoek bij gemaal De Waker. 

SERIEUS AAN DE GANG

Waar de eerste onderzoeken vooral bedoeld waren om 

per locatie een indruk te krijgen of er vissen door de pas-

sages wisten te komen, wilde HHNK een idee hebben van 

de routes die zowel glasaal (jonge aal) als schieraal (vol-

wassen palingen) volgen. Dit is natuurlijk een vraag waar 

alle waterbeheerders mee te maken hebben en een direc-

te reden om de samenwerking op te zoeken. In het eerste 

artikel van deze serie werd dieper op de samenwerking 

ingegaan en op de opzet van de onderzoeken. Het vrij-

willigersonderzoek met kruisnetten in het voorjaar langs 

het Noordzeekanaal, dat al sinds 2014 loopt, is daar een 

bekend voorbeeld van.

GLASAAL MONDJESMAAT DE POLDER IN

In dat vrijwilligersonderzoek was al gebleken dat glasa-

len de toegangen bij Kadoelen en de Willem I-sluis naar 

de Waterlandse Boezem moeilijk kunnen vinden. Bij de 

sluis komt dat waarschijnlijk door het ontbreken van een 

Het Noordzeekanaal is een belangrijke route voor vissen die tussen het zoete 

binnenwater en de zee trekken. Aal (paling) en driedoornige stekelbaars zijn 

daarvan de bekendste voorbeelden. Sinds 2017 doen de waterbeheerders en 

andere partijen gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van vispassages 

en resterende knelpunten in de migratieroutes. De resultaten van de 

onderzoeken gebruiken we om trekroutes verder te optimaliseren zodat de 

visstand in de regio verbetert. In het vervolg van de serie zoomen we verder 

in op de boezem- en poldergebieden rondom het Noordzeekanaal. In deze 

aflevering: Waterlands Boezem en Oostzaan.H

Onderzoek 

naar migreren-

de palingen is 

een klus voor 

de nachtelijke 

uren. 

TEKST RIK BEENTJES FOTOGRAFIE HHNK, RIK BEENTJES

Sluisvispassage Kadoelen, gezien vanaf de zijde van het Noordzeekanaal. De passage 

bestaat uit een leiding van ca. 35 meter met een diameter van 60cm, 2 verzamelputten 

en een pomp die water vanuit de boezem oppompt (lokstroom) richting Zijkanaal I, dat 

in verbinding staat met het Noordzeekanaal. Beeld: VOPO De Rijp

Schematische weergave van de uittrek van gezenderde schieralen in 

Waterlands Boezem. Van de 50 uitgezette alen zijn er 10 op het Noordzee-

kanaal terecht gekomen, waarvan 1 via het Markermeer. 5 schieralen zijn 

uiteindelijk bij IJmuiden naar de Noordzee gezwommen. 10 van de 25 bij 

Kadoelen uitgezette dieren zijn aan de Waterlandse kant, zowel bij het 

gemaal als de sluis gesignaleerd (Bron: Wageningen Marine Research).

Dat er bij het aanleggen van een vispassage heel wat 

komt kijken, blijkt wel uit bijgaand beeld. Het hele ter-

rein van gemaal De Waker ligt overhoop. De uitstroom 

van het gemaal wordt drooggezet. Rechtsonder is nog 

net de bruine tijdelijke afdichting van de passage zicht-

baar. Deze zit ca. 1 meter onder de waterlijn.

12 nieuws maart / april 2021

Onderstaand artikel is met toestemming overgenomen van Vissen magazine van AHV 
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Voorafgaand aan de aanleg was het zaak zeker te stellen 

dat beide gemalen veilig passeerbaar zijn voor vissen. Het 

verbeteren van de intrek is niet zo zinvol als die vissen op 

de terugweg naar zee worden vermalen! Daarom werd in 

2010 een uittrekonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat 

de schade aan passerende aal en schubvis beperkt bleef 

tot 8% voor Kadoelen en 1% voor De Waker. Daarmee 

lag de weg open om de vispassages aan te leg-

gen. De provincie Noord-Holland paste vervol-

gens ook de kleine kolk van de Willem I-sluis in 

Amsterdam-Noord aan met een regeling voor 

vismigratie. Deze sluis verbindt het Noordzee-

kanaal met het Noordhollandsch Kanaal.

et eerste migratieknooppunt 

langs het Noordzeekanaal dat 

door Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier (HHNK) is 

aangepakt, is het gemaal Kadoelen in Amsterdam-Noord 

in 2013. Met een passage op die locatie wordt een voor 

trekvissen interessant veenweidegebied met ruim 1000 ha 

aaneengesloten water bereikbaar gemaakt. Het jaar daar-

na volgde het gemaal De Waker aan de noordzijde van 

Zijkanaal H, dat de polder Oostzaan (410 ha open water) 

bemaalt. Beide locaties zijn voorzien van een zogenaamde 

“sluis-vispassage”. 

lokstroom. De oorzaak bij Kadoelen is vooralsnog ondui-

delijk. Bij gemaal De Waker is het aanbod aanzienlijk gro-

ter. Op deze plek hebben glasalen echter moeite om de 

ingang van de vispassage te vinden, die vermoedelijk te 

diep ligt. Ze komen maar mondjesmaat de polder binnen.

VIA MONNICKENDAM NAAR DE NOORDZEE

In het najaar van 2017 zijn op verschillende plekken in het 

gebied volwassen palingen voorzien van een zender en 

weer uitgezet. Uit het onderzoek bleek dat de alen polders 

en boezems bij voorkeur via gemalen verlaten, maar dat 

dat niet altijd eenvoudig gaat. De dieren “vertrouwen” 

gemalen niet echt en zwemmen heen en weer tussen uit-

trekpunten uit de boezem. Dit werd ook waargenomen 

voor gemaal Kadoelen en de Willem I-sluis. Eén schieraal 

zwom zelfs helemaal naar Monnickendam, ging dáár door 

het gemaal naar het Markermeer, passeerde vervolgens de 

Oranjesluizen, om bij IJmuiden het ruime sop te kiezen; 

een flinke omweg! 

VERVOLG

In de periode 2019 – 2021 wordt ook onderzoek gedaan 

naar de migratie van schubvissen zoals brasem, baars en 

snoekbaars. De migratie van paling in Waterlands Boezem 

blijft een uitdaging, maar samen met de provincie gaat het 

hoogheemraadschap de komende jaren verder om de mi-

gratiemogelijkheden in het gebied te verbeteren.

MONITORING
TREKVISSEN
NOORDZEEKANAAL
EN OMMELANDEN
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Waterlands Boezem:
een uitdaging

WERKT HET OOK?

Sinds de aanleg van de vispassages zijn verschillende on-

derzoeken uitgevoerd naar de werking ervan, waaronder 

onderzoek met infrarood onderwatercamera’s. Beelden 

zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van het hoog-

heemraadschap (zoek op “HHNK Youtube Kadoelen”). 

Daar is ook een recent filmpje te zien met beelden en uit-

leg over een nieuw onderzoek bij gemaal De Waker. 

SERIEUS AAN DE GANG

Waar de eerste onderzoeken vooral bedoeld waren om 

per locatie een indruk te krijgen of er vissen door de pas-

sages wisten te komen, wilde HHNK een idee hebben van 

de routes die zowel glasaal (jonge aal) als schieraal (vol-

wassen palingen) volgen. Dit is natuurlijk een vraag waar 

alle waterbeheerders mee te maken hebben en een direc-

te reden om de samenwerking op te zoeken. In het eerste 

artikel van deze serie werd dieper op de samenwerking 

ingegaan en op de opzet van de onderzoeken. Het vrij-

willigersonderzoek met kruisnetten in het voorjaar langs 

het Noordzeekanaal, dat al sinds 2014 loopt, is daar een 

bekend voorbeeld van.

GLASAAL MONDJESMAAT DE POLDER IN

In dat vrijwilligersonderzoek was al gebleken dat glasa-

len de toegangen bij Kadoelen en de Willem I-sluis naar 

de Waterlandse Boezem moeilijk kunnen vinden. Bij de 

sluis komt dat waarschijnlijk door het ontbreken van een 

Het Noordzeekanaal is een belangrijke route voor vissen die tussen het zoete 

binnenwater en de zee trekken. Aal (paling) en driedoornige stekelbaars zijn 

daarvan de bekendste voorbeelden. Sinds 2017 doen de waterbeheerders en 

andere partijen gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van vispassages 

en resterende knelpunten in de migratieroutes. De resultaten van de 

onderzoeken gebruiken we om trekroutes verder te optimaliseren zodat de 

visstand in de regio verbetert. In het vervolg van de serie zoomen we verder 

in op de boezem- en poldergebieden rondom het Noordzeekanaal. In deze 

aflevering: Waterlands Boezem en Oostzaan.H

Onderzoek 

naar migreren-

de palingen is 

een klus voor 

de nachtelijke 

uren. 

TEKST RIK BEENTJES FOTOGRAFIE HHNK, RIK BEENTJES

Sluisvispassage Kadoelen, gezien vanaf de zijde van het Noordzeekanaal. De passage 

bestaat uit een leiding van ca. 35 meter met een diameter van 60cm, 2 verzamelputten 

en een pomp die water vanuit de boezem oppompt (lokstroom) richting Zijkanaal I, dat 

in verbinding staat met het Noordzeekanaal. Beeld: VOPO De Rijp

Schematische weergave van de uittrek van gezenderde schieralen in 

Waterlands Boezem. Van de 50 uitgezette alen zijn er 10 op het Noordzee-

kanaal terecht gekomen, waarvan 1 via het Markermeer. 5 schieralen zijn 

uiteindelijk bij IJmuiden naar de Noordzee gezwommen. 10 van de 25 bij 

Kadoelen uitgezette dieren zijn aan de Waterlandse kant, zowel bij het 

gemaal als de sluis gesignaleerd (Bron: Wageningen Marine Research).

Dat er bij het aanleggen van een vispassage heel wat 

komt kijken, blijkt wel uit bijgaand beeld. Het hele ter-

rein van gemaal De Waker ligt overhoop. De uitstroom 

van het gemaal wordt drooggezet. Rechtsonder is nog 

net de bruine tijdelijke afdichting van de passage zicht-

baar. Deze zit ca. 1 meter onder de waterlijn.

nieuws maart / april 2021kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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Roofviscommissie
Dode vissen tijd!?
Het is januari, koud, winderig en nat. Geen ideaal weertype 
om lekker buiten te zijn zou je denken. Maar vergis je niet 
vriend(in) roofvis is nu goed te vangen aan een getakeld visje. 

Sinds een paar jaar neem ik regelmatig een extra hengel mee tijdens 
het werpend vissen vanuit de boot, inderdaad met een dood visje! 
Liefst recht onder de top op een fireball maar zeker bij helder water 
vaak onder een dobber op enige afstand van de boot. er is namelijk 
duidelijk meer dressuur op onze wateren en dan is op enige afstand 
van de boot de aarzeling om de vis te pakken toch minder lijkt wel. 

Zelf vind ik een hengel met reel en luide ratel ideaal voor deze tech-
niek. Als je even druk bent met de andere hengel of in gesprek met 
je vismaat, helpt de ratel om je weer die bekende adrenaline stoot te 
geven. 
Simpel doet het vaak goed, zo gebruik ik op de hoofdlijn een rubber 
stuitje dan een dobber en daaronder een gewicht wat meestal 5-10 
gram lichter is dan het maximale wat de dobber kan dragen. 

Snoekofiel
Een simpele stalen onderlijn minimaal 40 cm lang en een enkele dreg, 
niet te groot en de bonushengel is klaar.
Mijn nieuwe vismaat heeft mij de afgelopen weken enthousiast ge-
maakt voor het dropshotten op baars en snoekbaars, een echt con-
centratie spelletje en behoorlijk verslavend! Ook dit is een uitgelezen 
techniek om daarnaast die bonushengel met aasvis te gebruiken. 
Zo gingen wij de afgelopen weken regelmatig naar de Zaan, het IJ 
en andere prachtige wateren die onze provincie rijk is. Daar zijn de 
baarzen prachtig van kleur met hun knalrode vinnen en waar ik een 
echte snoekofiel ben moet ik zeggen dat de baars nu stilletjes mijn 
hart verovert. Zeker als ze flink wat wintervet en een lengte boven de 
40 cm hebben. 
Op de bonushengel blijft het helaas al tijden stil, misschien omdat 
mijn aasvis qua formaat meer bestemd is voor snoek...? 

Bonusvis
Zo ook de laatste keer de hele dag geen stootje op de dobber gezien, 
tot wij voor de trailerhelling liggen te wachten tot onze collega vissers 
klaar zijn en alleen mijn bonushelling nog ‘ingeklokt’ is. 
Eerst denk ik langzaam vast te lopen omdat mijn dobber wel erg traag 
onder water zakt. Als ik dan toch maar de hengel pak om verdere pro-
blemen te voorkomen voel ik duidelijk een heftige weerstand aan de 
andere kant, zou het dan toch nog een snoek zijn?! Na een korte dril 
verschijnt er een prachtige snoekbaars die mijn dag compleet maakt. 
Hij/zij hangt aan een velletje en is duidelijk niet blij. Mijn vismaat 
steekt precies op tijd het net onder de vis en het dregje schiet dan los. 
In de consternatie over deze onverwachte bonusvis maken we wel wat 
foto’s maar vergeten we de lengte op te nemen. Niet erg het was weer 
fantastisch vandaag. Volgende keer ook een bonushengel mee? Het 
kan je zo maar iets moois opleveren...

Don Jaring

Don overtuigend door de ballotage...
Alweer enige maanden geleden lees ik een oproep van onze 
HVZ voor een vrijwilliger voor de roofviscommissie. Omdat 
roofvissen één van mijn grote passies is en ik ook veel plezier 
beleef aan anderen wegwijs maken in onze hobby op en aan 
het water stuur ik een mail aan de HVZ. 

Enkele dagen later word ik benaderd door Henk op den Akker en 
spreken wij af om nader kennis te maken in het verenigingsgebouw in 
Wijdewormer. Onder het genot van een kop koffie word ik bijgepraat 
over de wensen omtrent een roofviscommissie binnen de HVZ. 
Diverse ideeën komen bij mij op en de volgende afspraak wordt ge-
pland zodat we nader kunnen bespreken wat er wel en niet georgani-
seerd kan worden met de Covid pandemie in het achterhoofd. T
ijdens de volgende bijeenkomst word ik ook voorgesteld aan Piet 
Breedijk en Wim de Vries, die mij uitnodigt om een keer samen te 
gaan vissen. Door de Covid lockdown en de daarmee samenhangende 

beperkingen zijn geplande HVZ bijeenkomsten helaas niet mogelijk 
en worden telkens vooruit geschoven. We leven inmiddels eind okto-
ber en gezien ik toch graag meer wil leren over de vereniging en de 
andere vrijwilligers trek ik de ‘stoute schoenen’ aan en bel Wim met de 
vraag of de uitnodiging nog staat. ‘Natuurlijk staat deze nog’, beves-
tigt Wim. Na uitvoerig overleg herkennen wij elkaar in toe te passen 
technieken en spreken wij af een week later met doodaas wat snoeken 
te gaan zoeken. 

Ietwat brutaal nodig ik mijzelf uit bij Wim in de boot waar hij zonder 
aarzeling mee instemt. Gastheer als hij is vraagt hij zelfs welke soort 
aasvissen mijn voorkeur genieten en belooft mij vervolgens zijn best te 
doen enkele fraaie baarzen te verzorgen.
Op een frisse morgen treffen wij elkaar aan het water waar wij snel de 
boot inrichten met onze hengels en proviand. Rustig slepend op de 
elektromotor verkennen wij een typische Hollandse plas en laten wij 
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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
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ZA - ZO   10:00 - 17:00

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK

elkaars CV de revue passeren. Wim heeft de eerste aanbeet en weet een 
leuke snoek te landen, even later gaat mijn dobber ook onder maar he-
laas...niets. Wim doet het nog een keertje voor en weet wederom een 
leuke dikke zeventiger te landen. Diverse memorabele vangsten uit 
het verleden worden over en weer gedeeld en ik mis weer een aanbeet 
door iets te snel de hengel te heffen. Met een glimlach en een knipoog  
laat Wim nogmaals zien hoe het wel moet en begin ik te stilletjes te 
twijfelen aan mijn eigen snoekkunsten. 

Ondertussen is het middaguur gepasseerd en zegt Wim plagend dat 
het nu toch echt mijn beurt is. 
Niet veel later ben ik mijn dobber kwijt en vlak voor het aanslaan zien 
wij deze weer aan de oppervlakte verschijnen. Jammer denk ik nog dat 
is de zoveelste misser. Op dat moment schuift mijn dobber toch weer 
langzaam de diepte in, in stilte tel ik tot drie en zet beheerst de haak. 
Met een noodvaart komt de vis richting de boot en snel draai ik op 
om de vis bij te houden. Deze duikt vlak voor de boot het talud af en 
trekt mijn hengel op de rand van boot en de slip van mijn baitrunner 
draait mee alsof deze volledig openstaat, neem van mij aan dat dit bij 
mij nooit het geval is. 

Acrobatische handelingen
Achter mij hoor ik nog: ‘stel je niet aan breng je hengel even naar 
de andere kant dat is makkelijker landen. De vis is inmiddels onder 
de boot doorgeschoten en met wat acrobatische handelingen weer ik 
dit voor elkaar te krijgen. Na nog enkele korte runs komt de vis dan 
eindelijk in zicht; moddervet en ik schat haar ruim boven de meter. 
Omdat ik niet direct zie hoe ze gehaakt is en ik niet weer met lege 
handen wil zitten tijdens deze onofficiële sollicitatie voor de roofvis-
commissie vraag ik Wim de vis te scheppen. Dat gaat zeer soepel ech-
ter het is duidelijk dat deze dame al goed in het wintervet zit want ze 
is werkelijk corpulent te noemen. We meten 116 centimeters af en ik 

schat haar op ongeveer 15 kilo. Na enkele snelle foto’s til ik haar over 
de rand van de boot en nog voor ze volledig in het water ligt geeft 
ze een flinke klap en laat mij beduusd achter. Enthousiast delen we 
een boks uit en verbazen ons over de drone die tijdens de gehele dril 
boven de boot is blijven hangen en nu snel terugvliegt naar een andere 
visboot een kleine honderd meter bij ons vandaan. 
Tja ook een manier om goede stekken te ontdekken moet je maar 
denken. We besluiten dat dit een mooi einde van de visdag is en spre-
ken af dit nog maar eens dunnetjes over te doen. Wim bedankt voor 
de fijne kennismaking en een warm welkom binnen de vereniging. 
Veel geluk allemaal en blijf gezond! 

Don Jaring
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Ravondag 2020
Op zaterdag 9 november 2020 vond de jaarlijkse Ravondag 
plaats. Dit is een bijeenkomst voor liefhebbers en wetenschap-
pers van en voor de reptielen, amfibieën en vissen. Als serieu-
ze hengelsportvereniging is het natuurlijk belangrijk daar bij 
te zijn. 

Ik probeerde dit namens HVZ de laatste jaren zo vaak mogelijk te 
doen, alleen was dat dit jaar wel heel gemakkelijk. Door Corona kon 
de bijeenkomst in Nijmegen niet plaats hebben en daarom werd het 
een online conferentie. Ik zat dus thuis achter de laptop. Hieronder 
een verslag van de belangrijkste en leukste onderwerpen in editie 2020.

Red de paling!
Lezing door Martijn Schiphouwer, Ravon

Met de paling gaat het nog steeds niet goed. Er is een petitie te teke-
nen om Paling beter te beschermen en deze is op de Ravondag zelf al 
over de 10.000 keer getekend en nu al bijna 35.000 keer.
(info: powerpaling.nl/nl/over-de-petitie)

In de Zuid-Hollandse kuststrook was al onderzoek bezig en dat is 
sinds 2020 uitgebreid naar Noord-Holland. Er zijn helaas nog steeds 
geen aanwijzingen dat de paling zich herstelt. Ravon gaat samen met 
o.a. de Amsterdamse Hengelsport Vereniging proberen om de Sloter-
plas tot paling reservaat te maken en hiervoor doen ze komend jaar 
onderzoek in en rond de plas. Glasaal lokaal uitzetten heeft niet zoveel 
zin als het vrij maken van de route naar de paaigebieden geen priori-
teit krijgt. Dus daar zet Ravon nu vooral op in.

Algemene mededelingen
Door de leiding van Ravon

Ravon heeft een cheque van €100.000 euro gekregen van de Postcode-
loterij. Ravon gaat dit geld besteden aan het meer bekendheid krijgen 
in onze omgeving (West-Nederland) en onderzoek.
Verder heeft Corona veel Ravon cursussen voor onderzoekers onmo-
gelijk gemaakt maar het veld onderzoek is bijna onbeperkt door ge-
gaan, ook op de locaties in het vrije veld. Voor onderzoeken is veel 
geld nodig en dit helpt Ravon dus aanzienlijk.
Een opmerkelijk bericht gaat over een jongeman van 16 jaar welke al 
vanaf zijn 6e levensjaar deel neemt aan Ravon activiteiten als mede-
werker in het veld. De jongeman heeft een aanmoedigingsprijs van 
Ravon ontvangen. Het gaat om een flink geldbedrag. Hij werd thuis 
in De Lier (gem. Westland) verrast met de Ravon ‘Deelnemersprijs 
2020’. 

Deltaplan Biodiversiteit
Lezing Koos Biesmeyer, Naturalis

- Biodiversiteit, dat zijn de planten en hun bestuivers (insecten), 
vogels, vissen, water, etc.
- Dat gaat niet alleen over de soorten maar ook over de systemen. Dus 
hoe wij er mee om gaan.
- Nederland kent 43.000 meercellige soorten (van de bovenstaanden 
dus.)
- De helft zijn insecten (meerpotigen) en nog slechts 413 andere soor-
ten komen voor in Nederland (Nederland is namelijk de wereldkam-
pioen in het afbreken van de Biodiversiteit).
- Wereldwijd zijn 15% van de soorten bedreigd en in Nederland alleen 
is dat 45% (van de 413).
- In kilo’s 75% minder insecten (het basisvoedsel van veel vissoorten, 
vandaar het gewicht benoemd)
- De oorzaak zou bijna uitsluitend de mens zijn.
- Het politiek linkse groenbolwerk Ravon wijst naar slechte waterkwa-
liteit en landbouw als oorzaak. 
Maar er wordt meteen en nadrukkelijk bij gezegd dat dit niet alleen 
aan de boeren ligt, maar vooral aan het economische systeem in Ne-
derland (landbouw is ons basis export model). Foute politiek maakt 
meer kapot dan je lief is, maar volgens mij zijn windmolens en zon-
neparken ook niet hoopgevend.
- Ravon wijst er nadrukkelijk op (en terecht) dat dit systeemprobleem 
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niet alleen de biodiversiteit van soorten buiten de mens raakt, maar 
ook vooral de mens zelf. Onze voedselvoorziening is ook afhankelijk 
van het systeem.

Slinge (Overijssel)
- Het grootste deel van de bezoekers van een groot webinar over bio-
diversiteit met uiteenlopende deelnemers (van Ravon tot Rabobank, 
beiden inititatief nemers van ‘Deltaplan Biodiversiteit’) dacht dat de 
LTO (de koepelorganisatie van de boeren) de belangrijkste partner is 
om herstel te realiseren. Maar dat klopt niet, aldus Koos Biesmeyer 
van Naturalis, want financiële instellingen, natuurorganisaties en alles 
en iedereen moet hier achter staan.
- Het gaat namelijk om alle instituties binnen ons ecologische èn eco-
nomische systeem, omdat er ook heel veel geld verplaatst gaat worden.
- Momenteel zit er al een bonte verzameling van 60 instituties aan de 
overlegtafels, maar dat is nog steeds niet genoeg.
- Het is niet per definitie de bedoeling de boeren (LTO) weg te krijgen 
uit Nederland, maar hun werkwijze te optimaliseren richting natuur-
bescherming. Uiteindelijk zal ook de visstand hier aanzienlijk voor-
deel van hebben in de zin van meer verschillende soorten en minder 
verdwijnen van soorten. En dat hoeft de boeren niet meer geld te kos-
ten, het kan ze zelfs een nieuwe toekomst bieden. Het heeft ook geen 
zin de boeren alleen aan te pakken, het hele systeem moet anders gaan 
functioneren en in een andere volgorde met andere prioriteiten (ik 
weet niet hoe u dit leest, maar ik proef hier duidelijk een veel betere 
aanpak dan een klimaatplan…)
- Een goed voorbeeld van waar de aanpak al gewerkt heeft in Neder-
land, is natuurlijk de ‘Markerwadden’ in het IJsselmeer tussen Enk-
huizen en Lelystad. Een project wat met financiële steun van o.a. de 
Postcodeloterij door organisaties als Ravon en Sportvisserij Nederland 
met succes gerealiseerd werd. Ravon heeft afgelopen jaren veel vis en 
vogels daar gespot.

De afbraak van soorten door laten gaan, de biodiversiteit blijven af-
breken met een afbraak systeem wat vooral gericht is op EU wensen 
en korte termijn denken, dan gaat dat de samenleving op termijn 
kapitalen kosten omdat het om onze leefomgeving en voedselvoor-
ziening gaat. Het is ook niet zo dat het Deltaplan Biodiversiteit een 
groen plan is van klimaat peppies. Een van de grote initiatiefnemers 
was (zoals eerder aangeduid) o.a. de Rabobank. Logisch, want het gaat 
over geld. We zijn er als mensen afhankelijk van en zullen dus vroeg 
of laat de schade moeten betalen. Gelukkig heeft de Rabobank dat 
begrepen (financiële instellingen krijgen steeds vaker door dat natuur 
en economie geen vijanden zijn maar in elkaars verlengde liggen, wat 
wij hengelsporters natuurlijk allang wisten omdat wij handen vol geld 
uitgeven aan onze hobby).

Gelukkig is er over onze biodiversiteit ook goed nieuws te melden. 
Door instellingen als Ravon en allerlei natuurorganisaties (ook Staats-
bosbeheer) welke wij in Nederland meer hebben dan op de meeste an-
dere landen in de wereld, zijn wij hier in Nederland in staat om sneller 
en succesvoller afgebroken biodiversiteit te herstellen. Dus we breken 
het sneller af, maar we zijn ook in staat het sneller weer te herstellen 
omdat onze kennis en ervaring groter en diverser is.

Aan rivierdijken nemen boeren het vaak over van de biodiversiteit.
Zie voor meer informatie: www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

Arno Zuijdam
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Ledenaantal
2020 2019 2018 2017 2016

Senioren          4401 4099 4051 3826 3837
65+leden           157 164    
Partnerleden      89 85 80      82 81
Junioren             226 180 182    182 196
Jeugdleden        311 291 305    310 432

Totaal                      5027 4655 4618 4557 4743

Jaarverslag 2020
Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Voor de vereniging een 
raar jaar wat bepaald werd door corona. Corona heeft een 
zwaar beslag gelegd op alle activiteiten van de vereniging. 
Veel activiteiten zijn afgelast, de zomer- en wintercompetitie 
witvissen is daar een voorbeeld van. Daarentegen kon er ge-
lukkig wel gevist worden, dit moest meestal op individuele 
wijze gebeuren.

Bestuurwisselingen
Bestuurlijk zijn er wisselingen. Jorrit Hazen heeft in mei zijn werk-
zaamheden als secretaris om privé redenen neergelegd. 
Piet Breedijk heeft zijn werkzaamheden als waarnemend secretaris 
overgenomen. Bij de vliegviscommissie is Kees Mandjes afgetreden 
en opgevolgd door Jan Goede en Jos van der Heijden. Bij de jeugd-
commissie zijn er wisselingen geweest. Richard Geerlings en Bauke 
Post zijn gestopt en het bestuur heeft Peter van den Outenaar bereid 
gevonden om als coördinator van de jeugdafdeling op te gaan treden.

Ledenaantallen
Door Covid mochten we meer dan 400 extra nieuwe leden verwel-
komen bij de HVZ. We konden immers gewoon vissen. Veel mensen 
hebben vaak hun oude hobby weer opgepakt of zijn er juist mee be-
gonnen.

Er zijn in 2020 44 HVZ leden overleden tijdens de jaarvergadering zal 
er op gepaste wijze aandacht aan worden gegeven.

Vergaderingen
Het DB heeft gewoon doorvergaderd en is in totaal negen keer bij 
elkaar gekomen om de lopende zaken te behandelen. Commissie-
overlegvergaderingen zijn geminimaliseerd tot vijf vergaderingen door 
corona.

Algemene vergaderingen
De Algemene Ledenvergadering in mei en de najaarsbijeenkomst in 
oktober zijn helaas niet doorgegaan. Daardoor zijn de bestuursmuta-
ties en verantwoording over het gevoerde beleid van het bestuur niet 
formeel behandeld. Dit wordt in de komende jaarvergadering recht-
gezet.

De Hengelsportbeurs
Deze heeft in februari plaatsgevonden voor de eerste lockdown van de 
corona. Deze werd wederom erg goed bezocht door de leden. 
Vooral de ruilbeurs was weer een groot succes. Iets waar de HVZ trots 
op kan zijn om ieder jaar weer te organiseren.

Kalverhoek
We zijn in 2020 gestart met het project visvijver Kalverhoek. 
Dit kwam tot recht nadat de voorzitter voor elkaar heeft gekregen dat 
de overloopvijver op het Kalverhoek complex eerst, als vorm van wa-
tercompensatie, vergroot werd (door AZ) en uiteindelijk ook is uitge-
baggerd door de gemeente Zaanstad. Het wordt een vijver waar alleen 
de HVZ jeugd en ouderen/gehandicapten mogen vissen. 
Het visbestand wordt hierop afgestemd.

Namens het bestuur van de HVZ
Piet Breedijk waarnemend secretaris

Visserijbelangen 2020
Door de coronamaatregelen zijn diverse activiteiten en vergaderingen 
beperkt of geheel niet doorgegaan.   
- In de periode 1 september tot eind november 2020 hebben wij weer 
de coördinatie en controle (o.a. door  Frans Hoogland en John Meijer) 
verzorgd bij de paling over de dijk (PODD) projecten bij de gemalen 
de Overtoom (Westzaan) en Pieter Engel (Assendelft). 
Er zijn in totaal 515 schieralen overgezet in het NZ-kanaal en diverse 
schieralen hadden een gewicht van 2,5 kg. 

- Deelgenomen aan de digitale vergaderingen van de werkgroep uit-
voeringsagenda dierenwelzijn van de gemeente Zaanstad. Tijdens het 
opstellen van de nieuwe Nota Dierenwelzijn wilde met name de 
Partij voor de Dieren het sportvissen in Zaanstad wilde verbieden. 
Dankzij onze inbreng zijn alle hengelsportgerelateerde moties/amen-
dementen verworpen. Graag hebben wij gehoor gegeven aan het 
verzoek om deel te nemen in een werkgroep uitvoering actiepunten 
Dierenwelzijn. 

- Met HHNK is een nieuwe huurovereenkomst besproken en aange-
gaan voor zes jaar voor het volledig visrecht in de polder Assendelft, 
gezamenlijk met VZOD.   

- Ook in 2020 diverse malen in gesprek gegaan met HHNK over de 
omissies in de huurovereenkomsten visrecht, helaas zonder veel voor-
uitgang. 

- Deelnemer in het DAK project (Duurzaam Aalbeheer door Kennis) 
in de polder Westzaan.

- Gesprekken gevoerd met Midwest en Sportvisserij Nederland over 
de ons gewenste aanpassingen van de Viswaterlijst.   

- Deelgenomen in het Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO) om 
de onderwater fauna onder de aandacht te brengen.

- Meegewerkt aan een doorstart van de Visstand Beheer Commissie 
Hollands Noorderkwartier (afgekort VBC-HNK). Op woensdag 23 
september 2020 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en con-
venant getekend. Dit was het startpunt voor een hernieuwde samen-
werking waaraan voorafgaand nieuwe vertegenwoordigers voor de 
sportvisserij zijn gekozen. De regio werkgroepen zijn vervangen  door 
twee regio vertegenwoordigers voor in totaal drie regio’s. Zie voor het 
werkgebied van de regiovertegenwoordigers de link hieronder. Voor 
de regio-ZO zijn gekozen Carcia Voorhamm en Piet Rol. 
De VBC-HHNK bestaat al  sinds 2007. 
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De samenwerking is gericht op een duurzaam visstand- en visserijbe-
heer met oog voor de belangen van de beroeps- en sportvisserij.
Zie voor meer informatie: www.visstandbeheercommissie.nl/vbc_s/7/
hollands-noorderkwartier

Piet Rol

Controlecommissie
De HVZ controlecommissie bestond in 2020 uit acht controleurs die 
zover mogelijk individueel hun controles hebben uitgevoerd. 
Een nauwe samenwerking met twee BOA’s van SMWN werkte door. 
Helaas kon door de afstand niet in groepen worden gecontroleerd. 
Ook de controleurs moesten de afstand in acht nemen wat het toch 
wat lastiger maakte. Ook hebben twee nieuwe controleurs zich aan-
gemeld die klaar waren voor de cursus. Deze ging niet door en is ver-
schoven naar een later tijdstip.

Henk op den Akker

Karpercommissie
Door de Coronaregels zijn we in 2020 maar twee keer bij elkaar geko-
men met de Karpercommissie en konden we nog wat kleine dingen 
bespreken en indienen bij het DB zoals de toevoeging van de Wate-
ring in Wormerveer voor de nachtvergunning en derde hengel.
Aanvraag om de derde hengelvergunning voor alle wateren te laten 
gelden is nog in behandeling bij het DB.
In mei konden we tussen de Corona prikkelingen op 23 t/m 25 mei 
gelukkig nog een voorjaars Karper Koppelwedstrijd houden in de Ja-
gersplas. We hadden genoeg koppels en moesten de Gouw ook in het 
programma meenemen.
Het was dat weekend prachtig karperweer regen, wind en goeie tem-
peratuur. Er werd op de Plas goed gevangen en de zwaarste karper 
werd gevangen door Bas Witte 33,8 pond spiegel.
Eerste prijs koppel Ramon Saft en Gerwin Kuiper, tweede prijs Piet 
Rietvink en Bas Witte, derde prijs Colin Scheepers met zijn vader.
Ondanks de strenge coronaregels was het een goed en prima georga-
niseerde wedstrijd met dank aan de Sponsors (zijn vermeld in HVZ 
nieuws). 
De najaarswedstrijd van oktober moesten we afzeggen (Corona).
Eind november hebben we de visvijver op het AZ complex leegge-
haald i.v.m. baggerwerkzaamheden. Dit was een pittige zeg maar een 
zware klus ongeveer 500 honderd karpers en giebels zijn eruit gehaald.

Bas Witte

Jeugdcommissie
Er zijn door de corona geen activiteiten geweest van de jeugdcommis-
sie. Dit ondanks dat er een mooi programma was samengesteld door 
de commissie voor 2020. 

Vliegviscommissie
Ook de vliegvissers hebben in 2020 veel last gehad van de beperkin-
gen door Corona en de daar uit voortvloeiende maatregelen. In maart 
moesten zij stoppen met hun twee wekelijkse bindavond in het club-
gebouw. Na de zomer is getracht de draad weer op te pakken door 
rekening te houden met de geldende regelgeving, maar tot onze spijt, 
kwam daar na twee bindavonden een einde aan, door aanscherping 
van de regels van de overheid.
Er ligt een plan om te kijken of het mogelijk is in het voorjaar met 
elkaar in de directe omgeving te gaan vissen, rekening houdende met 
de geldende beperkingen. Dit om toch het clubverband levend te hou-
den.
De plannen voor een vistrip naar Duitsland moesten na de eerste re-

serveringen worden gestopt.
Wel heeft er in oktober een bestuurswissel plaatsgevonden bij de vlieg-
visafdeling. De toen zittende voorzitter Kees Mandjes gaf aan dat hij 
zou stoppen met zijn functie ivm verhuizing,  Hij gaat verhuizen en 
zal de provincie verlaten.
Gelukkig is er oplossing gevonden in de vorm van een duo voorzitter-
schap.  De heren Jan Goede en Jos van der Heijden hebben de taak 
van Kees Mandjes overgenomen.

Jan Goede, Jos van der Heijde

Commissie Zout
In 2020 hebben we als commissie, wegens bekende omstandigheden 
maar drie maal vergaderd. Zoals elk jaar begonnen we in februari met 
de zeevisavond. Deze was goed bezocht en we konden weer een aan-
tal mooie prijzen uitreiken. We hebben de leden getrakteerd op een 
visschotel en een heerlijke salade gemaakt door Wim Goudriaan. Be-
dankt Wim! De catering werd ook dit jaar weer prima verzorgd door 
een echtgenote van een van de commissieleden en de vrouw van een 
van onze leden. Nogmaals dank!
Het geplande wedstrijdprogramma was gelijk aan 2019, met vier kant-
wedstrijden bij Wijk aan Zee en vier bootwedstrijden vanuit Scheve-
ningen. Helaas moesten we, voor dat we überhaupt konden beginnen, 
de eerste helft van de competitie afblazen wegens Corona. Voor de 
tweede helft hadden we een alternatief programma verzonnen. 
Dit waren 4 strandwedstrijden. Met genoeg ruimte op het strand zou 
dat Coronaproef moeten zijn. Na een geslaagde wedstrijd, waarbij we 
als commissie een warme versnapering hadden verzorgd, werden de 
regels aangescherpt en mocht je niet met meer dan met twee men-
sen samen komen. Dat was ook het einde voor het alternatieve pro-
gramma. Voor 2021 hebben een aangepast programma gemaakt met 
de eerste wedstrijden onder voorbehoud en in de hoop dat we na de 
zomervakantie weer een wedstrijd / visprogramma kunnen starten.

Nico Heijnen

Witviscommissie
We hadden voor 2020 het volgende gepland staan: 55+ competitie. 
Deze is inderdaad als enige doorgegaan, daarmee hebben ze wel wat 
risico genomen.
De zomeravondcompetitie is afgelast wegens Corona/te weinig animo.
De wintercompetitie had genoeg animo. Er hadden zich 16 vissers 
aangemeld, maar wegens Corona werd er toch afgelast.
We waren van plan een workshop te organiseren. Ook deze hebben 
we wegens Corona af moeten lassen. Hopelijk gaat het voor 2021 beter 
met het organiseren van witviswedstrijden.

Martijn Tijms

Roofvissen
De roofviscommissie was min of meer in ruste, tot de heren Don Ja-
ring en Piet Breedijk in september de draad oppakten en voor de rest 
van het jaar enkele activiteiten op het programma wilde zetten. 
Corona gooide echter roet in het eten en werden alle activiteiten die 
gepland waren afgelast. Het programma voor 2021 zal hopelijk wel 
doorgaan.

Piet Breedijk

Baarsvissen
Net als in 2019 was de HVZ ook gevraagd om in 2020 mee te den-
ken in de organisatie van de selectie NK baars van Midwest. Dit was 
geen probleem. Viswater was ook dit jaar de Simon Gammerkade in 



20 nieuws maart / april 2021

Financieel verslag 2020
Zoals landelijk, heeft ook bij de HVZ een grote stijging van het 
ledenaantal plaatsgevonden. Door de plotseling opkomende 
corona pandemie, was sportvissen op individuele basis nog 
een van de weinige activiteiten die werd toegestaan. 
Alleen kon niet in wedstrijdverband worden gevist.

Dit maakte dat velen het sportvissen weer hebben opgepakt of her-
ontdekt als een welkome vrijetijdsbesteding. Ruim 400 extra nieuwe 
leden meldden zich aan wat mede voor een goed financieel resultaat 
heeft geleid. Al hadden wij deze pandemie natuurlijk liever niet gehad. 
Er is in het jaar 2020 een positief resultaat geboekt van € 19.112 deels 
door een stijging van het aantal leden maar helaas ook door vermin-
derde of stilgelegde activiteiten. 
Ook de afdracht aan de Federatie werd verminderd waardoor de totale 
afdrachten aan Sportvisserij Nederland lager uitkwam dan begroot.
Het HVZ nieuws verscheen maar 3 keer wat een kostenreductie voor 
blad en porti van € 10.000 meebracht.

Toelichting op de Balans van 31-12-2020

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

Inventaris:  € 800
De afschrijving op de aangeschafte inventaris is volgens standaard 
schema uitgevoerd. Er is ten behoeve van de waarnemend secretaris 
een laptop aangeschaft die hem in staat stelt veel correspondentie en 
zaken vanuit huis of andere werkplekken te regelen. 

Debiteuren
€ 6.714. De compensatie voor pacht en huur viswateren is door om-
standigheden pas in 2021 uitbetaald. Ook enkele facturen voor adver-
tentiekosten in het HVZ nieuws stonden eind 2020 nog open. Inmid-
dels is alles ontvangen.

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

Liquide middelen
€ 249.192. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 249.192  Deze gelden 
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor 
2021 (€ 116.464).

Passiva
Fonds onderhoud viswater: € 50.595
Er is in 2020 een bedrag van € 10.000 toegevoegd als reservering voor 
de mogelijke inrichting van de visvijver op het sportpark Kalverpolder.

Contributies voor 2021
€ 116.464. Een bedrag van € 116.464 is al binnen gekomen aan con-
tributies voor 2021. Daar het gelden zijn voor het jaar 2021 zijn ze in 
de eindbalans 2020 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.

Resultaat
Positief € 19.112. Dit resultaat is na reservering voor het reserve fonds 
onderhoud viswater en het bestuur stelt voor dit toe te voegen aan de 
algemene reserve.  De toekomstige ontwikkeling is nog te onzeker om 
hier een andere bestemming aan te geven.
Wel zal het voorstel zijn voor 2022 de contributie ongewijzigd te laten 
zonder enige verhoging.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2020  

Ontvangsten
Contributie-inkomsten: € 168.174. Dit is hoger dan begroot door het 
stijgende aantal leden. 

Diverse vergunningen
€ 2.766. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel 
opgenomen. Het maximale aantal nacht en derde hengelvergunnin-
gen is uitgegeven. 

Wedstrijdvergunningen
€ 175. Het aantal wedstrijdvergunningen daalde omdat vissen in wed-
strijdverband gedurende de coronatijd  niet meer werd toegestaan.

Rentebaten
€ 27. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de ver-
mogens/spaarrekeningen. 

Sportvisserij Midwest Nederland-subsidie € 2.442
Ook in 2020  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 2020 

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 2.263. 1ste werd Jeroen Buys met 111 stuks, 2e Henk Roos 
met 102, 3e Jan de Jonge met 97, 4e Paul Beerepoot met 95, 5e Thom 
Groot met 91 stuks.

Resultaten van onze HVZ’ers : Frans Hogeterp 88 stuks, Kees Mand-
jes 67, Jaap Bouter 63, Willem Spijkerman 58, Tom Moed 43, Dirk van 
de Bosch 33, Piet Plekker met 17 stuks.
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 corona.

Uiteindelijk is de wedstrijd in Nieuwe Niedorp niet doorgegaan ivm 
corona.

Klaverjascommissie
Per begin maart 2020 zijn de klaverjasavonden gestaakt. De eerste  
twee maanden hadden wij 5 tot 6 tafels per avond. Afstand houden 
van 1.5 m was niet mogelijk en later werden groepsbijeenkomsten niet 
meer toegestaan. Het is met de groepsleidster Coby de Jong afgespro-
ken dat, indien mogelijk, in september 2021 weer wordt opgestart.

Henk op den Akker
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Uitgaven 
Afdracht Landelijk en Federatief € 95.931.
Hoger in 2020 door de stijging van het aantal leden, maar €2 per 
HVZ’er is retour betaald door SVN MW voor het Federatieve deel.

SVN ledenservice en vispassen 
€ 6.199. Door een stijgend aantal leden dat met machtiging betaalt, 
blijven de kosten voor de ledenadministratie en contributie inning 
redelijk laag. Dit ook gezien de stijgende porti kosten voor de verzen-
ding van vispassen.

Portokosten 
€ 10.746. 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 met name voor verzending per nummer van het 
HVZ nieuws gestegen. Het totaal is lager door een minder aantal par-
tijpost verzendingen.

Personeelskosten/vrijwilligers 
€ 1052. De HVZ kan zich verheugen op een groot aantal vrijwilligers 
die zich kosteloos inzetten voor alle noodzakelijke werkzaamheden. 
Het zijn minimale vergoedingen die de waardering voor vaste mede-
werkers rechtvaardigen.

HVZ Nieuws 
€ 8.962. Beduidend lager dan begroot. Door de coronacrisis zijn maar 
3 nummers verschenen in plaats van de gebruikelijk 5 uitgaves.

Gebouwen 
€ 1.345. Hierin zijn opgenomen de gemeentelijke belastingen op de 
WOZ en overige kosten. Ook zijn voorzieningen getroffen om blad-
vorming in de goten te voorkomen.

Bestuurskosten 
€ 1.143. Het bestuur heeft met minimale kosten de HVZ kunnen be-
sturen. Er zijn geen vergoedingen van importantie. Alleen één geza-
menlijke visdag per jaar is de waardering voor de vele werkzaamheden.

Vergaderkosten 
€ 824. Buiten de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020 zijn er verder 
door de beperkingen geen bijeenkomsten geweest met grotere groe-
pen.

Verzekeringen 
€ 1.379. Het nieuwe gebouw is volledig verzekerd gebaseerd op de 
nieuwwaarde.

Overige posten
Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen. Meestal ten ge-
volgen van verminderde activiteiten door de opgelegde beperkingen.

Commissies
De aan de commissies toegekende gelden zijn ten dele gebruikt en 
door de penningmeester gecontroleerd. De zeer geslaagde Hengel-
sportbeurs had een record aantal bezoekers en het rad van fortuin 
heeft een opbrengst van €758 kunnen realiseren.
Een deel van de kosten zijn door de Federatie gesubsidieerd.

Begroting 2021

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

Subsidies 
€ 2.000. Voor onze activiteiten verwachten wij wederom een subsi-
die van SMWN. Voor de jeugdactiviteiten is nog een extra bijdrage 
te verwachten als wij de doelstellingen halen. Mogelijk kan voor de 
geplande visvijver op het sportpark nog wat extra subsidie verkregen 
worden.

Uitgaven
Afdrachten € 95.000.
Afhankelijk van het ledenaantal en een lagere afdracht aan de SVMW 
blijft het bedrag van de afdracht wat lager dan oorspronkelijk begroot.

SVN ledenservice 
€ 7.000. Dit bedrag is berekend op basis van 70% leden met een 
machtiging en 30% met acceptgiro. Tegenover de vispasafhandeling 
staat een grote reductie van personeelskosten en portokosten. 

Onderhoud en huur viswater 
€ 18.000. Huur visrechten, onderhoud en visuitzet. Hiervan komt 
30% terug via compensatie visrechten. HVZ  onderzoekt de mogelijk-
heden voor de inrichting van een visvijver op het sportpark voor jeugd 
en speciale doelgroepen.

HVZ nieuws  
€ 16.000. Afhankelijk van het aantal keren dat het HVZ Nieuws ver-
schijnt, zullen de kosten evenredig zijn. 

Portokosten
€ 14.000. Dit betreft hoofdzakelijk HVZ nieuws verzending. Overige 
kosten zijn aanzienlijk gereduceerd.

Reiskosten
€ 2.000. Deze post is verhoogd i.v.m. reiskosten bestuursleden waar-
van 2 nu van buiten de Zaanstreek moeten komen en derhalve meer 
kilometers vergoed worden.

Commissies
€ 10.900. De commissies zullen in het jaar 2021 aangepast worden 
door de verminderde activiteiten in 2020. Hierdoor zijn de uitgaven 
lager uitgevallen en de reserves opgelopen. Met alle commissies zijn 
overeenkomsten bereikt wat neerkomt op halvering van de normale 
budgetten. Daar waar nodig kunnen de gelden worden aangepast.
Voor het 80 jarig bestaan van HVZ is in de begroting een post van 
€ 3000 opgenomen voor speciale doeleinden.

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  
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Balans per 31 december 2020
Activa Passiva

Gebouwen €  4.759 Algemene Reserve
Visrechten:   Saldo 31-12-2019 € 76.191
*Markervaart € 1 Resultaat 2020 € 19.112
*Nauernaschevaart € 1 Saldo 31-12-2020 € 95.303

Inventaris €  800 Fonds onderhoud viswater € 50.795
Debiteuren     Algemeen €  6.714 

Depot TNT post € 1.095
Vooruitbetaalde kosten
Kas €  303 Ontvangen contributies voor 2021 € 116.464
ING RC €  158.516 
Spaar (ING) €  88.982 
ABN RC €  1.391 

subtotaal €  262.562 € 262.562

Jeugdafdeling €  2.928 Jeugdafdeling €  2.928 
Wedstrijdcommissie zoet € 870 Wedstrijd zoet € 870
Seniorencommissie €  (43) Senioren Comm €  (43)
Wedstrijd Zout €  2.855 Wedstrijd Zout €  2.855 
Vliegvisafdeling €  7.352 Vliegvisafdeling €  7.352 

Totaal €  276.524 Totaal €  276.524 

HVZ Visvijver Op het complex van AZ 

Op vrijdag 27 november zijn de werkzaamheden begonnen en 
uitgevoerd door de firma de Jong en Roel v/d Stoel uit Wijde-
wormer in opdracht van de Gemeente Zaanstad. Om de vijver 
leeg te pompen en de vis eruit te halen, hadden ze woensdag 
al de waterpomp die aan het eind van de vijver stond aangezet. 
 
Die moest het water achter het schot pompen om afgevoerd te worden  
maar na inspectie vrijdagochtend ontdekten we een groot lek bij het 
schot. Het water kwam weer terug de vijver in.
Alles werd weer in werking gezet om het leeg te pompen maar we 
hadden een flinke vertraging op gelopen en de vrijwillige helpers Hans 
Jacobs, Ton Moed, Joop Gruijs en ik moesten toekijken en afwachten 

of er die dag noch vis geschept kon worden. Later in de middag werd 
er besloten om maandag verder te gaan  omdat er nog te veel water 
in stond. Zaterdag en zondag hebben we de vijver in de gaten ge-
houden of de pomp genoeg water weg pompte. Uiteindelijk werd het 
pas maandagmiddag dat we vis over konden zetten. De eerste vangst 
waren 30 karpers groot en klein en een spiegel plus tien tallen giebels 
De laatste karpers van die dag, ongeveer 40, werden in het donker 
gevangen. Totaal werden er 70 karpers uitgehaald.

Dinsdag na de flinke regenbuien was de vijver weer gedeeltelijk vol-
gelopen en was het vis scheppen moeilijk. Maar in de middag zijn er 
toch weer tientallen uitgehaald. Woensdag is er pas echt begonnen 
met baggeren. Totaal werd er 750 kuub bagger afgevoerd en zijn we 
verder gegaan met vis scheppen (dit was echt een zware klus).
Alle vissen zijn eruit gehaald. Ongeveer tussen de 4 en 5 honderd vis-
sen en als alles volgens plan verloopt, beschikt HVZ straks over een 
mooi stukje water om lekker rustig te vissen.
Wat ons opviel is dat er geen snoek of snoekbaars of brasem enz in zat. 
Alleen maar karpers en giebels. Als u interesse hebt, kom gerust langs 
om een kijkje te nemen. De vijver ligt op het AZ complex, ingang bij 
de loods van HVZ (trek wel je laarzen aan).
Het is de bedoeling dat deze visvijver gebruikt gaat worden voor de 
jeugd en om lekker ontspannen te vissen met een pennetje en vaste 
stok met elastiek. HVZ en de karpercommissie wenst u veel vis plezier 

Bas Witte 
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Verlies en Winst rekening 2020 en begroting 2021

2020 2019 begroting 
2020

begroting 
2021

Ontvangsten
Contributies  168.174  153.709 160.000 168.000
Aanmaningen  -    -   
Inschrijfgelden  -    -   
Diverse vergunningen  2.766  2.467  2.000  2.000 
Distributievergoeding Vispassen  -    -    -   
Rentebaten  27  27  40  40 
Wedstrijden vergoedingen  175  375  400  400 
Fonds onderhoud viswater  10.000 
Opname uit Algemene reserve
Subsidies PR SMWN   2.442  2.909  2.000  2.000 
Compensatie visrechten  6.578  6.510  6.500  6.500 

Totaal  180.162  165.997 170.940 178.940

Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief  95.931  98.662  98.000  95.000 
SVN ledenservice vispassen  6.199  6.559  7.000  7.000 
Onderhoud en huur viswater  18.579  7.143  8.000  18.000 
Diverse vergunningen  -   
HVZ nieuws  8.962  15.603  16.000  16.000 
Drukwerk overig  612  368  500  700 
Portokosten/distributie  10.746  12.267  12.000  14.000 
PersoneelskostenVrijwilligers  1.052  729  1.200  1.200 
Reiskosten  1.267  1.171  1.200  2.000 
Representatiekosten  35  1.046  200  200 
Energiekosten  1.178  1.355  1.800  1.800 
Afschrijving Inv/kantoormachines  300  -    800  800 
Gebouwen  1.345  -    600  600 
Onderhoud kantoormachines  766  700  700 
Clubgebouw/kantoor/schoonmaak  842  1.553  900  900 
Telefoon/Internet/website  1.392  1.221  1.200  1.400 
Overige huisvestingskosten/kantine  29  664  1.100  1.000 
Kantoorartikelen  385  457  600  600 
Verzekeringen  1.379  1.342  1.300  1.300 
Bestuurskosten  1.143  1.405  1.500  1.500 
Vergaderkosten/Presentaties  824  1.203  1.400  1.400 
Diverse kosten  55  1.759  500  500 
Controle commissie  116  675  800  400 
Wedstrijdcommissie Zoet  900  1.800  1.800  900 
Wedstrijdcommissie Zout  750  600  600  300 
Jeugdcommissie  1.200  1.117  1.200  600 
Vliegviscommissie  300  420  400  200 
Baarscommissie  200  250  300  200 
Seniorencommissie  1.100  1.033  1.100  1.250 
Karpercommissie  365  204  500  300 
Klaverjascommissie  298  300  150 
Roofviscommissie  137  300  300 
PR/Hengelsportbeurs/Workshops  2.705  4.168  5.000  6.000 
Visstandbeheercommissie  93  300  300 
Bankkosten  708  619  800  800 
Contributies/Abonnementen  314  273 400 400
Resultaat  19.112  (826)  640 240 

 180.162  165.997  170.940  178.940 



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 IJmuiden

U kunt uw winkel geen betere reclame wensen.

Interesse? Bel met Frans Hagens op 06-43095500
         voor een prijsopgave per paginadeel.

 Direct adverteren in uw doelgroep?
Bij 5000 HVZ leden valt dit blad op de mat!

5000 hengelsporters lezen dus
     wat u te koop heeft.

  Uw advertentie in een oplage van 5000
    kost niet veel bij onze vereniging.

5000 LEDEN
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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


