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Van de voorzitter
Voorzichtige start en dan gaan we los...
Het blijft nog steeds spitsroeden lopen. 
Wat kan er nu wel en wat niet en per 
wanneer?

De verwachting was dat - doordat veel men-
sen inmiddels zijn gevaccineerd - er wel weer 
veel zou kunnen. Helaas temperde een del-
tavariant de verruimingen en daarmee de 
activiteiten.

Toch zijn we gelukkig met onze verenigings-
activiteiten voorzichtig gestart en staat er 
weer heel wat op stapel.
De senioren hebben hun competitie zoet-
wedstrijden met veel plezier gevist.
De jeugdafdeling heeft inmiddels een eerste 
wedstrijd gehouden en op 22 augustus is de 
viskaravaan van Sportvisserij Nederland naar 
het Jagersveld gekomen. Zie een verslag op 
de website.

De controleurs houden hun controles en zijn 
weer met een groepscontrole met twee Boa’s 
op pad geweest, zie het verslag onderaan deze 
bladzijde. De karpercommissie heeft weer 
een zeer geslaagde karperwedstrijd gehou-
den, zie het verslag op bladzijde 9. 
De zoutafdeling plant voor het najaar weer 
zeewedstrijden.
Het vliegbinden start weer in september en 
in oktober begint het klaverjassen.
De roofcommissie gaat in het najaar los en 
de wintercompetitie van de zoetafdeling is 
gepland.

Op 26 september organiseren we samen met 
de federatie in Zaandam de selectiewedstrijd 
voor het NK streetfishing.
Op 13 november organiseert de HVZ samen 
met de federatie het NK baars voor korpsen.
Gelukkig weer volop kopij voor ons HVZ 
nieuws!

Ledenvergadering
Op 21 september leggen we als bestuur ein-
delijk weer onze verantwoording af in een 
Algemene Ledenvergadering en kunnen we 
de mutaties in het bestuur laten passeren, zie 
de agenda op bladzijde 3.

Hengelsportbeurs
We hadden nog hoop om dit jaar een bui-
tenbeurs te houden, maar de ontwikkelingen 
zorgden ervoor dat we pas in het voorjaar van 
2022 een hengelsportbeurs kunnen organise-
ren.

Hopelijk tot een snel weerzien aan de water-
kant bij één van onze activiteiten of bij de le-
denvergadering. Blijf gezond en optimistisch!

Wim de Vries

Van de controlecommissie
Recentelijk is op een mooie zondag-
morgen weer een groepscontrole uit-
gevoerd in het HVZ gebied. Dit was de 
eerste groepscontrole na de coronatijd. 

Alhoewel de weersvoorspellingen niet al te 
best waren, was het toch druk aan de water-
kant.
De controle werd uitgevoerd door 4 contro-
leurs van de HVZ en 2 Boa’s van de federatie 
Sportvisserij Midwest Nederland.
Er werden 37 vissers gecontroleerd en zoals 
gebruikelijk hadden de meeste de papieren 
goed in orde. 

Voor de goede orde wat niet goed was:
1 persoon geen vispas, kreeg proces verbaal
2 personen verkeerde (lees kleine) vispas = 
waarschuwing
1 persoon geen ID = waarschuwing

1 persoon 3e hengel voorhanden zonder HVZ 
3e hengelvergunning. 

Over het algemeen werden de controles op 
prijs gesteld en waar vragen waren, werden 
deze ter plekke beantwoord. Na de controle 
werd door de groep geëvalueerd met de ge-
bruikelijke koffielunch.

Henk op den Akker

Agenda
Algemene Ledenvergadering HVZ
21 september

NK Streetfishing
26 september

Najaars karperkoppelwedstrijd
8 t/m 10 oktober

Roofviskampioenschap
31 oktober

NK baars
13 november

Wedstrijd Roofvissen
12 december

Zie voor alle actuele data en activiteiten
www.hvznet.nl of kijk op
facebook.com/hvznet.nl
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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
J. Goede, coördinator vliegviscommissie

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.
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Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 21 september 2021

Locatie: Clubgebouw van HVZ, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 
72/b, 1456 NH Wijdewormer. 
Aanvang 20.00 uur.

1. Opening
2. Verslag van de najaarsbijeenkomst van 29 oktober 2019 
       (HVZ Nieuws 2, 2020)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2019 en 2020
6. Financieel verslag 2019 en 2020, met het verslag van de  
 financiële commissie
7. Begroting 2021     
8. Bestuurswijzigingen

In 2020 is Kees Mandjes (vliegviscommissie) gestopt en was Martijn 
Tijms (zoetwaterwedstrijdcommissie) volgens rooster aftredend. 
Martijn Tijms stelt zich herkiesbaar. Voor opvolging van Kees Mand-
jes 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 secretari-
aatswerkzaamheden 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 voorgesteld om Peter van 
den Outenaar te benoemen. Hij heeft Richard Geerlings opgevolgd.
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.

Let op: vooraf aanmelden!
Beste leden, op 21 september willen wij de (uitgestelde) Algemene 
Ledenvergadering in ons eigen clubgebouw houden. Zie de agen-
da op bladzijde 3. Vanzelfsprekend volgen wij de laatste ontwik-
kelingen en regelgeving aangaande het coronavirus. De kopij voor 
dit HVZ Nieuws sloot op 15 augustus. In de persconferentie van 
het kabinet op 13 augustus werd de mogelijkheid opengehouden 
dat per 21 september de 1,5 meter afstand houden wordt opge-
heven. In ons clubgebouw mogen wij op last van de brandweer 
maximaal 50 personen ontvangen. Naast het aantal aanwezige be-
stuursleden kunnen wij maximaal 40 leden toelaten. Bij het even-
tueel nog noodzakelijke op 1,5 meter afstand indelen van de zaal 
met zitplaatsen kunnen overigens ook helaas maximaal 40 leden 
worden toegelaten. Om een mogelijke teleurstelling bij aanvang 
van de ALV te voorkomen dien je je van te voren aan te melden. 
Dit kan via een e-mail naar info@hvznet.nl, of dinsdagmiddag 
telefonisch op nummer: 075 - 6310183. Voorafgaand aan de ver-
gadering wordt bij de entree gecontroleerd of de leden zich heb-
ben aangemeld en dat dit is geaccordeerd door de HVZ. In een 
digitale nieuwsbrief en op de website zullen wij aangeven of er 
aanvullend speciale voorwaarden worden gesteld.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Het bestuur



Klaverjascommissie
Als het even lukt willen wij toch weer proberen de kaarten te gaan 
schudden begin oktober. 

Coby de Jong zal een ieder die het laatste seizoen mee gekaart heeft 
bellen om de interesse te peilen. 
Mochten nieuwe mensen zich aan willen melden dan kan dit telefo-
nisch bij telefoon nummer 06 16370123.
In principe kaarten wij weer elke 14 dagen op vrijdagavond vanaf 
20.00 uur. Kantine is open vanaf 19.30 uur. Wij hopen alle kaarters 
weer terug te zien en nieuwe kaarters te mogen verwelkomen.

Henk op den Akker
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Commissie zout
Zeeviscompetitie 2021

We kunnen  beginnen aan de zeeviscompetitie 2021! 
Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van de overheid (1,5 me-
ter, handen wassen, etc). Door wat te schuiven in de datums is het 
gelukt om de boot Twee Gebroeders in Harlingen twee keer te boeken 
naast twee kantwedstrijden. 

Kantvissen
Het inschrijfgeld incl. 50 pieren bedraagt € 15,‐ 
Na het vissen is de prijsuitreiking in café De Zon in Wijk aan Zee. 
Materiaal: twee strandhengels met een Paternoster met max. 3 haken.
Strand: we verzamelen in Wijk aan Zee om 7.30 uur bij de parkeer-
plaats naast Duinpaviljoen Schoos (Zeepad 4, 1949 EH Wijk aan 
Zee). We vissen van 8.30 tot 12.30 uur. 
Pier: we verzamelen in Wijk om 7.30 uur op de parkeerplaats bij de 
Noordpier (bij restaurant Sea You, Reyndersweg 2, 1951 LA Velsen-
Noord). 

Bootvissen
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,‐ (exclusief pieren).  Bij het aanmelden 
aangeven hoeveel pieren je wilt en deze op de boot afrekenen.  
Dit jaar is het bootvissen inclusief een lekker middagmaal! 
We verzamelen om 7.30 uur in Harlingen (let op: het adres is gewij-
zigd: Nieuwe Willemskade 11, 8862 RZ Harlingen). Materiaal: een 
boothengel met een Paternoster met max. drie haken.

De zeevisdata
Zondag 3 oktober: bootvissen vanuit Harlingen (inclusief middag-
maal)

Zondag 31 okober: bootvissen vanuit Harlingen
Zondag 21 november: strandvissen in Wijk aan Zee
Zondag 12 december: vissen van de pier in Wijk aan Zee met aanslui-
tend diner.  

Aanmelden
Geef je op bij een van de commissieleden (of stuur een mail naar 
zeevissen@hvznet.nl). Opgeven kan tot de woensdag voorafgaand aan 
de zondag die we gaan vissen in verband met het regelen van pieren.

De zeeviscommissie

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

Uw specialist op hengelsport gebied
in IJmuiden

Uw specialist op aquarium gebied
in IJmuiden

KROMHOUTSTRAAT 56
1976 BM IJMUIDEN

ACHTER IN HET PAND VAN
HENGELSPORT IJMUIDEN

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

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

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK
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Jeugdcommissie
HVZ jeugdwedstrijd witvis 3 juli 2021

Onder een stralende zon en met een heerlijke temperatuur 
was de eerste jeugdwedstrijd van HVZ sinds ruim anderhalf 
jaar een feestelijke gebeurtenis. De deelnemers waren zonder 
uitzondering enthousiast en gelukkig werd er ook goed ge-
vangen in de Zuidervaart.

De top-5 hengelaars:
1 Lorenzo Veen, 4960 gram
2 Tony Schrama, 1860 gram
3 Zven Schnatmeier, 1800 gram
4 Dexx Elskamp, 1180 gram
5 Milan Kruizenga, 990 gram

Voor alle deelnemers lagen er leuke prijzen klaar.

Dit was ook de eerste keer dat de jeugdcommissie in de huidige sa-
menstelling een activiteit heeft georganiseerd en begeleid. 
Van onwennigheid was echter totaal geen sprake. De samenwerking 
in het team was uitstekend en of het nu ging om gras maaien, prijzen 
regelen, vissen wegen of deelnemers assisteren, al dat werk werd soepel 
verdeeld en uitgevoerd. Dat smaakt naar meer. 

In september hebben we plannen voor een koppelwedstrijd ouder-
kind en wellicht een baarsclinic / baarswedstrijd. Houd daarom de 
website in de gaten.

  Wedstrijd Roofvissen met dood aas.
Doodaas roofviswedstrijd vanaf de kant op de Jagersplas 
op 12-12-2021.
Er is een prijs voor de grootste Snoek, Baars en Snoekbaars.
Aas keuze: alleen dood aas geen kunstaas.
Verzamelen voor inschrijfbewijs, reglementen en meetlat
parkeerplaats Kuilpad 1 Zaandam vanaf 7.30 uur
Inschrijfgeld €10,- p.p. 
gevist wordt er van 8.30 tot 14.30 uur.
Prijsuitreiking is het clubgebouw van de HVZ Zuiderweg
72 g Wijde Wormer om 16.00 uur onder het genot van een
hapje en drankje.
Maximaal 30 personen schrijf snel in bij
roofvissen@hvznet.nl vol is vol.
 
Men dient in het bezit te zijn van een digitale telefoon om 
de vangsten door te geven.
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Roofviscommissie
Wie het kleine niet eert...

Roofvissen en dan met name op snoek vanuit de boot is mijn 
grote passie. Echter daar gaat vaak enige voorbereiding aan 
vooraf en daar is niet altijd zin en tijd voor, zoals andere boot-
bezitters met mij zullen beamen.

Omdat ik al enige tijd ‘veel aan mijn hoofd heb’ en weinig zin heb om 
de boot te pakken, ben ik noodgedwongen op zoek gegaan naar een 
oplossing om toch zo af en toe even de natuur op te zoeken om onze 
hobby uit te oefenen. Dat gaat eenvoudiger met een enkele hengel en 
rugzakje vanaf de kant. 

Groene dames
Sowieso staat mijn op snoek gerichte visserij zomers meestal op een 
‘laag pitje’ omdat zeker de grotere groene dames mijns inziens niet 
goed tegen de warmte bestand zijn. Regelmatig ging ik voorgaande 
zomers al ‘vreemd’ en viste ik met de pen op karper of een enkele keer 
vanaf het strand of de pier op zeebaars en alle andere zoute soorten die 
maar wilden bijten. 

Dit zomerseizoen wil ik als alternatief het (ultra)lichte roofvissen eens 
een kans geven. Gezien een licht spinhengeltje nog niet tot mijn uit-
rusting behoorde moest deze maar eens aangeschaft worden zodat ik 
de kleinere rovers wat gerichter kan benaderen. 
Het is een stokje van 2,40 mtr. geworden met een werpgewicht van 5 
tot 20 gram, een klein molentje type 2500 volgespoeld met een dun 
gevlochten lijntje. Als onderlijn gebruik ik het dunste staaldraadje wat 
ik kon vinden met een lengte van 40 cm, fluorocarbon kan ook maar 
er zal maar een snoekje toehappen...

Het is een frisse zomerochtend als om 05.00 uur de wekker gaat, mijn 
oudste dochter gaat met een vriendinnetje en haar ouders een weekje 
mee op vakantie naar Frankrijk en moet vroeg afgeleverd worden om 
in te stappen voor de autoreis naar het zuiden. Mijn vrouw en ik zijn 
om 06.00 uur weer thuis en helaas kan ik als enige niet nogmaals de 
slaap vatten en besluit dus maar even te gaan vissen. 
Aangekomen bij een kleine recreatieplas bij ons in de buurt waar wij 
regelmatig gaan zwemmen met de kids wil ik mijn geluk en het nieu-
we hengeltje gaan beproeven. In gedachten hoor ik mij enkele dagen 
terug nog tegen de kinderen zeggen ‘maak je geen zorgen hier zitten 
echt geen vissen dus ga gerust zwemmen’... zou ik gelijk krijgen? 

Reiger
Na diverse shadjes, plugjes en ander mini aas geprobeerd te hebben, 
begin ik langzaam te geloven dat ik misschien wel gelijk had. Af en 
toe voel ik wel een tikje maar dat zouden ook de toppen van de wa-
terplanten kunnen zijn die ik met het poppertje raak wat ik met snelle 
rukjes aan het terug vissen ben. Na een uurtje gooien nog steeds niets, 
op wat groene slierten na, en dan ja! Er hapt zo waar een leuke baars 
toe, ik schat haar op een centimeter of 20. Na een korte dril onthaak 
ik haar boven het vochtige gras en juist op dat moment word ik hard 
van achter in mijn been geprikt. Als ik me omdraai om te kijken wie 
of wat de aanval heeft uitgevoerd zie ik net een forse reiger mijn vangst 
naar binnen slokken. Dat was niet de bedoeling...

Ietwat beteuterd loop ik naar het zwemstrandje verderop waar ik op 
een bankje uitkijk over de plas, even een kop koffie en vol verbazing 
verwerken wat me zojuist is overkomen.

Explosie
De gevlochten lijn zit nog met wat vreemde lussen op de spoel van 
mijn molen, om dit op te lossen gooi ik het kunstaasje vanaf de zijkant 
van het strandje een heel eind richting de horizon. Na twee slagen met 
de molen loopt het kunstaasje weer eens vast in de waterplanten.
Ik geef een korte ruk en laat dan snel de spanning van de lijn vallen 
in de hoop dat het aasje losschiet. Dit herhaal ik een paar keer en dan 
ontstaat er iets naar links een forse boeggolf en een flinke explosie later 
zie ik dat een snoek mij heeft geholpen om los te komen. 

Er worden rap wat meters lijn van de spoel getrokken en ik weet even 
niet wat me overkomt, mijn hengeltje gaat hoepeltje krom. Na en-
kele felle uithalen denk ik de overhand te krijgen, als ik buk omdat 
ik de snoek verwacht te kunnen landen valt mijn telefoon op het 
zand en bijna in het water. Snel grijp ik deze waarop de snoek weer 
een spurt maakt. Ik weet vervolgens een fotootje te schieten en ont-
haak even daarna snel de groenjas in het water. Wat best een monster 
leek tijdens de dril blijkt net de 70 cm te passeren. Ik heb genoten 
van het spektakel en neem me voor wat vaker met klein kunstaas en 
mijn nieuwe hengeltje te gaan vissen. Het hoeft niet altijd zo groot 
en zwaar te zijn om lol te hebben, want wie het kleine niet eert... 

Veel gezondheid en visgeluk toegewenst namens de roofviscommissie!



ROOFVIS KAMPIOENSCHAP          
    van de ZAANSTREEK
                2021 

Wie vangt de grootste?
            Baars
            Snoekbaars en
            Snoek 

 Hengelsport Vereniging Zaanstreek organiseert het

Bootjeswedstrijd georganiseerd op 31 oktober door de HVZ om het roofvis kampioenschap 
2021 van de Zaanstreek.Diegene die alle 3 soorten vangt en in cm. de grootste zijn wordt                    
                                `` Roofviskampioen van de Zaanstreek ``   
                                    Alle informatie kun je vinden op www.hvznet.nl

   Vol = Vol

INSCHRIJFGELD

10,- euro P.P.
   in DE ZAAN 
vissen met je
   eigen boot
Max. 15 boten
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Een onooglijk slootje maar toch….

Wij wonen in Westzaan aan een z.g wegsloot. Nou ja sloot zeg 
maar gerust slootje. Als het slootje 7 meter breed is zeg ik niet 
teveel. Net als veel bewoners hier hebben wij een bootje aan 
de steiger liggen voor wanneer we een keer in de polder willen 
vissen of varen. 

Het is ondiep. Zo ondiep dat je de buitenboord motor bijna in de 
hoogste stand moet zetten en dan nog wolkt de bagger omhoog. 
Ik schat dat er op de diepste plekken 40 cm water staat. Ik mag graag 
even zo tussendoor een uurtje vissen in dit slootje. 
Telkens als ik dit doe ben ik weer verbaasd wat er allemaal huist in 
deze met planten begroeide baggerbak. Zo ving ik in het verleden al 
menige voorn, rietvoorn, dikke palingen, grote brasem, een snoek van 
80 cm en een aantal boeren karpertjes. 

Zeelt
Toch was het wensenlijstje nog steeds een knappe zeelt.  
Ja ik had er ooit wel eens eentje gevangen maar die was niet groter dan 
20 cm en zo zwart als de prut zelf bijna. Ik woon daar nu meer dan 30 
jaar dus 1 zeelt(je) is dan niet veel. 
Afgelopen zaterdag, het was prachtig weer, liet ik voor de zoveelste 
keer drie maiskorrels aan een kleine karper haak in de 25 cm water zak-
ken. Ik had direct beet en een mooie blankvoorn van 20 cm was het 
resultaat. Dat gaf de burger moed. Er volgden nog een aantal mooie 
aanbeten maar die kon ik niet verzilveren. 
Behalve een brasem maar die ging er tijdens het landen af. 
Het was net na het middaguur toen ik een soort huppelende opsteker 
kreeg waarna het kleine karper pennetje er met een vaartje vandoor 
ging. Ik dacht een karpertje maar nadat ik had aangetikt, ging de vis 
gelijk lekker tekeer en mijn 4,5 meter lange penhengel boog flink door. 
Tijdens het landen zag ik al een aantal keren een mooi koperkleurige
glans aan het wateroppervlak en toen de vis zich overgaf zag ik bij 
het scheppen gelijk dat het om een mooie zeelt ging van dik 40 cm. 
Nu vis ik al lang maar in ons eigen slootje, vanaf je eigen steiger met 
gewoon een mais uit blik. Ik was er blij mee want hoe veel mooier wil 
je het hebben?

Frans Hagens

LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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Karpercommissie Koppelwedstrijd
De HVZ karper commissie kon eindelijk na lang wachten weer 
een activiteit organiseren. Na wat ideeën was het besluit gauw 
genomen; een Koppelwedstrijd in de  Watering en het Noord-
sterpark te Wormerveer.

En dat was geen verkeerde keuze, we hadden 8 koppels en na wat 
werkzaamheden gedaan te hebben, zijn we op vrijdag 30 augustus om 
19.00 uur gestart met de wedstrijd.  Er zaten 4 koppels in het Noord-
sterpark en 4 koppels in de Watering.
Stek 5 en 6 begonnen gelijk te vangen en op 6 kwam men in de nacht 
niet aan slapen toe (daarom heet het ook nachtvissen).

Zaterdagochtend werd de tussenstand opgenomen en stek 6 had al 
flink afstand genomen op de andere koppels en zat al op 12 karpers 
en 54 kilo en de zwaarste karper. De wedstrijd duurde nog tot zondag 
9.00 uur. Dat beloofde wat.

Op bijna alle stekken werd er karper gevangen maar op stek 2 in de 
Watering wilde het niet lukken. En ook op stek 8 in het Noorderster-
park niet. Deze stek had zaterdagavond nog maar twee karpers opgele-
verd. Na wat informatie en verandering van aas en wat steun van Stef 
van Hengelsport Zaanstreek die even kwam kijken, begonnen ze aan 
hun inhaalraces en vingen ze er tot einde wedstrijd nog 12 karpers bij.  
Ze maakten er een spannende eindstrijd van op stek 2. Helaas maar 1 
karper te kort.

Op stek 6 hebben we halverwege zondagnacht om wat rust te krijgen 
2 hengels eruit gehaald. We zaten al op 19 karpers en een gewicht van 
rond de 90 kilo. Zondagochtend stond de teller op 21 karpers en een 
gewicht van 101 kilo. Stek 6 was niet meer in te halen. Het ging om 
plek 2 en 3. Welke koppels zouden daarvoor in aanmerking komen. 
Het was aan het eind toch nog spannend voor deze plekken.
Zondagochtend om negen uur einde wedstrijd en opruimen. We had-
den vooraf besproken om de prijsuitreiking gelijk na de wedstrijd in 
het Noordersterpark te doen i.v.m de Corona regels. Het zou rond die 
tijd wel of niet een klein beetje gaan regenen maar dat liep echter uit 
op een ware wolkbreuk. Alles viel met recht in het water. Alles maar 
dan ook alles was nat. Maar na zo’n fantastisch weekend ben je dat 
snel vergeten.
Met dank aan de Sponsors. Pioneer Baits, die voor elk koppel een 
leuk presentje had, Rentenaar, Hengelsport Zaanstreek, Engel-
hart IJmuiden en Hengelsport IJmuiden en Arno die de prijs-
uitreiking deed.

Uitslag
De zwaarste karper: Eelco, 10,2 kg 
1e: Bas & Eelco, 21 karpers, 101 kg en 300 gr
2e: Jimmy & Gerrit, stek 8, 14 karpers, 63 kg 400 gr
3e: Remco & Stephan, stek 5, 8 karpers, 40 kg 300 gram
4e: Ed & Marco, stek 1, 37 kg 200 gram
5e: Marten & Frans, stek 4, 35 kg 700 gr
6e: Dimmy & Martijn, stek 7, 30 kg 200 gr
7e: Dave & Kevin, stek 9, 24 kg 800 gr
8e: Sjoerd & Jamie, stek 2, 1 karper, 4 kg 900 gram

Het was weer een fantastisch HVZ weekend met veel vangsten en alle 
koppels gingen met een prijs weer huiswaarts. Hopelijk zien we jullie 
en de koppels die op vakantie waren graag weer terug op de najaars-
wedstrijd in oktober. En als jullie ideeën hebben voor een ander water 
om te vissen voor ongeveer 15 koppels dan hoor ik het graag.

Bas Witte, coördinator karper commissie



                         NAJAARS KARPER KOPPELWEDSTRIJD van de HVZ. 
 
Na de geslaagde wedstrijd in de Noordsterpark en de Watering in Wormerveer zijn we 
binnenkort weer toe aan de najaar wedstrijd van karpervissers van de HVZ.  
Als je met je vismaat lekker een weekend wil vissen is dit je kans. Ook nieuwe koppels zijn 
welkom om aan deze uitdaging mee te doen.  
 
Om mee te doen schrijf je jezelf met je maat in bij Bas Witte op onderstaand e-mail 
adres. Het een open inschrijving dus ook leden van andere verenigingen kunnen zich 
inschrijven. Niet HVZ leden betalen alleen 5 Euro extra inschrijfkosten. 
 
We gaan deze wedstrijd vissen van vrijdagmiddag 8 Oktober t/m zondagmorgen 10 
oktober. Vissen doen we in de Jagersplas en een stukje Jagersveld in Zaandam. Bij veel 
animo zijn er extra stekken in de Watering in Zaandam. Ook zijn er een paar boot stekken 
(zelf een boot meenemen). Verder zijn het kant stekken. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt 50 Euro per koppel voor HVZ leden. (niet leden 5 euro extra) 
De wedstrijdleiding zorgt voor de benodigde nachtvergunningen. 
 
We strijden om de eerste drie plekken, de zwaarste karper en wie de eerste Spiegelkarper 
vangt.  
En geen zorgen want niemand gaat zonder een prijsje naar huis. ( wat dacht je 
bijvoorbeeld van een pech prijs?) Zoals je ziet genoeg redenen om aan deze wedstrijd 
mee te doen. 
 
De organisatie is in handen van de Karper commissie van de Hengelsport Vereniging 
Zaanstreek. Contact karpervissen@hvznet.nl 
 
Aanmelden voor deze wedstrijd kan via email bij baswitte1@hotmail.com met 
vermelding van de namen van de deelnemers en of je wel of geen lid bent van HVZ. 
 
Bas Witte, wedstrijdleider HVZ. 

10 nieuws september 2021



OOK ZO ZIN IN ZEEBAARS?
OF MET DE VLIEGENHENGEL ACHTER DE SNOEK AAN?

SALE
DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

EN UITBREIDING VAN ONS ASSORTIMENT!
MET ZEER AANTREKKELIJK GEPRIJSDE WAADPAKKEN,
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nieuws september 2021                                11kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

HVZ trofee weer terug 
Ja de HVZ trofee is na 31 jaar weer bij ons in het bezit gekomen. 
Als oud bestuurder van de wedstrijdcommissie wist ik dat hij 
eens vergeten was na een prijsuitreiking van de grote wed-
strijd aan het Noordzeekanaal. Daar waren in die tijd ruim 300 
vissers aanwezig en ook de Triathlons waren goed bezocht.

Dit was een wedstrijd waar je 2 uur met de vaste hengel en 2 uur de 
matchhengels en 2 uur met de feeder hengel moest vissen. En niet te 
vergeten de gescheiden koppelwedstrijd waar de 1 in de Nauernasche 
vaart viste en je maat zat dan in de Markervaart te vissen.
Veel leden weten dit nog wel. Maar 
door tekort aan werkende mensen 
gaat dit niet meer.
En bij elke prijsuitreiking stond 
deze trofee op het podium van Het 
wapen van Assendelft. Hij weegt 26 
kilo en is van vol kunststof.
De eigenaars van het wapen had-
den hem bij de ingang in de vijver 
gezet. Elke keer als ik daar kwam 
zei ik dat ik hem mee zou nemen 
maar ik kon hem gewoon niet pak-
ken midden in die vijver.
Maar nu het wapen gesloten is, was 
mijn gedachte... eerst dat beeld nu 
maar halen anders zien we hem 
nooit meer.
Dus op naar Assendelft waar de voorbereidingen al druk bezig waren. 
Kees en Johan wisten al meteen waar ik voor kwam.
Er is wel wat schade aan dus kijken of het wat op te knappen is. 
De hengel is gebroken. Als hij klaar is, gaat hij naar het clubgebouw. 

Joop Gruijs 

Van de redactie
Graag wil ik deze ongebruikelijke plek benutten door veelzij-
dig HVZ’etter en erelid Alan de Geus in de schijnwerpers te zet-
ten!

Naast de ‘Wurrempies’ die Alan al jarenlang voor HVZ nieuws maakt, 
maakt hij ook andere kunst. Zijn werk exposeert hij binnenkort in een 
drietal exposities. De eerste is net als de twee volgende onderdeel van 

een groepsexpositie en betreft 
‘Natuurlijk’. Dit is te zien van 
28 augustus t/m 26 september 
in De Poelboerderij te Wormer.

De tweede is 25 en 26 septem-
ber in het kerkje De Kemphaan 
op het eiland De Woude. 
De derde betreft de expositie 
‘Natura’ tijdens de weekenden 
van 13/14 en 20/21 november in 
Het Weefhuis te Zaandijk.

Annegreet van der Ros



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

    Adverteren in het HVZ Nieuws.

Het kan. Alle 5000 HVZ leden ontvangen
het in hun brievenbus en velen lezen 
het on-line. Met jouw advertentie kun je 
dus gericht je doelgroepbenaderen en 
meer omzet genereren. Gezien de oplage
voor 5000 leden is adverteren niet duur.
Heb je belangstelling neem dan contact 
op met Frans Hagens tel: 06 43095500

Er zijn vele mogelijkheden als een: 1/16
1/8, 1/4, 1/3, 1/2 en een hele pagina.
Laat deze kans niet lopen. De meeste 
klanten komen en kopen immers gericht.
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en nylon  € 59,95

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

Spinhengel 2,40 m
met molen

en nylon
€ 36,95

Alle dropshothengels 
-25% korting

Jongensspinhengel 2,10m

en nylon  € 59,95

Mitchell
Strandhengel

4,20 m - met Mitchell
zeemolen en nylon

€ 59,95

RENTENAAR
HENGELSPORT

met lichtgevende molen

Altijd bevroren aasvis
op voorraad


