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NK Streetfishing

De belangrijkste visveiligheidsfouten

Vismeesters en viscoaches gezocht!
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Agenda

HVZ Hengelsportbeurs
27 februari 2022 (onder voorbehoud)

Wedstrijd Roofvissen
12 december

Karpercommssie
Voorjaars koppelwedstrijd 13 t/m 15 mei
Najaars koppelwedstrijd 7 t/m 9 oktober

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

Voorwoord
We hebben het afgelopen half jaar ge-
lukkig weer kunnen genieten van 
succesvolle verenigingsactiviteiten,
ondanks het feit dat de coronabesmet-
tingen en daarmee de opgelegde maat-
regelen weer fors zijn toegenomen. 

Dit HVZ Nieuws staat vol met verslagen en 
foto’s van deze activiteiten en geeft daarmee 
een goed beeld van het reilen en zeilen van 
onze vereniging.
De karpercommissie had, terwijl speedboten 
en een uitgebreide oefening van de reddings-
brigade voor overlast zorgden, een geslaagd 
weekend in het Jagersveld en op de Jagers-
plas. 

Het vliegbinden startte weer evenals het kla-
verjassen. Er was een geslaagde streetfishing-
wedstrijd (selectiewedstrijd voor het NK) ge-
organiseerd in samenspraak met de federatie 
Midwest. Ook in samenwerking met de fede-
ratie was het NK korpsen baarsvissen.

De jeugdafdeling hield nog een leuke kop-
pelwedstrijd en gaf zeer geslaagde vislessen 
op verschillende basisscholen. De roofvis-
commissie heeft haar eerste bootjeswedstijd 
op de Zaan georganiseerd. Een roofviswed-
strijd met dood aas rondom de Jagersplas 
staat als tweede activiteit gepland.
Onze zoutafdeling heeft weer kantwedstrij-
den en bootwedstrijden kunnen vissen. 
De seniorencompetitie van de zoetafdeling 
is beëindigd en de wintercompetitie van de 
zoetafdeling is ook weer gehouden. 
De administratieve handelingen op het kan-
toor nemen in het najaar altijd weer toe, 
maar leiden niet tot onoverkomelijke zaken.

Kortom het HVZ-verenigingsleven bruiste 
weer, maar de toenemende aantallen besmet-
tingen en de afgekondigde extra maatregelen 
leiden tot het annuleren van onze activitei-
ten. Zoals de geplande lezing van de bekende 
roofvisser en visgids Bertus Rozemeijer.
Maar hengelen/vissen kunnen we gelukkig 
blijven doen!

Algemene Ledenvergadering
Op 21 september hebben we eindelijk fysiek 
een ledenvergadering kunnen houden. 
Helaas beperkt door de 1,5 meter afstand en 
dus met een maximaal aantal bezoekers. Zie 
ook het verslag vanaf pagina 10.
Diverse bestuursmutaties zijn geformaliseerd 
evenals de verantwoording over het gevoerde 
beleid in 2019 en 2020.

De penningmeester werd decharge verleend 
voor zijn keurig verzorgde boekhouding en 
het beheer van de toevertrouwde penningen.

Hengelsportbeurs
Hopelijk starten nog dit jaar de eerste voor-
bereidingen voor onze jaarlijkse hengelsport-
beurs. We hebben een optie op de sporthal 
op 27 februari 2022 en hopen dat de beurs 
door kan gaan, zodat we het succes van 2019 
kunnen herhalen.

Penningmeester 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb-
ben wij afscheid genomen van Henk op den 
Akker als penningmeester en mocht ik hem 
benoemen als erelid. Gelukkig blijft hij ac-
tief als voorzitter van de controlecommissie. 
Henk heeft zich ruim 15 jaar met hart en ziel 
voor de HVZ ingezet en we zijn hem daar 
heel erg dankbaar voor.
Daarnaast gaf Angelique Geldhof aan per 1 
januari aanstaande te stoppen met haar ad-
ministratieve werkzaamheden voor de HVZ. 
Zij wordt van harte bedankt voor haar inzet 
in de afgelopen vier jaar. 

Toch is er ook goed nieuws want als bestuur 
hebben wij Henk Hagestein bereid gevon-
den om het penningmeesterschap op zich te 
nemen. Per december wordt hij door Henk 
op den Akker ingewerkt en begeleid en wij 
hopen hem tijdens de ALV in mei officieel te 
benoemen tot onze nieuwe penningmeester!
Met de recente officiële benoeming van de 
zeer enthousiaste en ter zake kundige Piet 
Breedijk als secretaris zijn we als Dagelijks 
Bestuur weer volledig op sterkte. Zie ook het 
voorstelbericht van Piet op bladzijde 8.

Hoewel de commissies weer redelijk goed 
zijn bezet, kunnen we natuurlijk altijd weer 
de diensten van nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken. Dus schroom niet en meld je aan!

Wim de Vries
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter
P.  Breedijk, secretaris
H. op den Akker, wnd 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
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.

Van de (ex) penningmeester
Dit is mijn laatste artikel als afgezwaaide penningmeester, 
die op 21 september 2021 formeel zijn functie als dagelijks be-
stuurslid heeft beëindigd. Met trots ontving ik uit handen van 
voorzitter Wim de Vries het erelidspeldje en ben ik 
benoemd tot erelid van deze fantas-
tische vereniging. 

Na een leuke tijd van 15 jaar komt het 
moment het stokje door te geven. 
Bij het verschijnen van dit blad ben ik 
inmiddels met plezier begonnen met het 
inwerken van mijn opvolger Henk Ha-
gestein in de verenigings-financiën. 
Met plezier zal ik deze nog inwerken in de 
verenigings-financiën. Bij deze wil ik ook 
iedereen bedanken voor de prettige sa-
menwerking binnen en buiten het bestuur.
Er is veel veranderd in de afgelopen tijd. 
De digitalisering in Nederland heeft grote 
stappen gemaakt. De ledenadministratie en 
de contributie-inning wordt centraal door 
Sportvisserij Nederland gedaan. 

Mutaties kunnen leden veelal zelf doen op www.mijnsportvisserij.nl. 
Het betekent slechts éénmaal registreren en je kunt dan: 

Bij verlies een extra vispas aanvragen (en 
meteen gaan vissen). De vispas opzeggen 
(voor 1 oktober van een lopend jaar).
Adreswijziging of wijziging e-mailadres 
doorgeven. De keuze opgeven voor een 
lijst van viswateren (digitaal of boekje).
Alle wijzigingen worden dan ook auto-
matisch doorgegeven aan de hengelsport-
vereniging (HVZ).
Hierdoor kun je dus alles zelf snel rege-
len.
Met vriendelijke groet en tot ziens aan 
de waterkant, want als controleur kom 
ik graag nog eens langs!

Henk op den Akker

Hoorde, dat aan 
het strand

nog mondkapjes 
aanspoelen van
de 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ieVan de redactie
Op het moment dat ik weer de voorbereidingen voor een nieuwe 
HVZ nieuws start, is het altijd een verrassing wat ik allemaal aan kopij 
ga ontvangen. Artikelen, uitslagen, foto’s, het is natuurlijk ook afhan-
kelijk van het moment van het jaar wat er zoal te melden is. 
Ondanks het feit dat we alweer een ‘Corona jaar’ achter de rug heb-
ben, lijkt het wel of iedereen een inhaalslag heeft gemaakt. Ik was 
aangenaam verrast door de vele inzendingen van de commissies. 
Soms kom je uit op 12 pagina’s, maar gaandeweg werden het er 20 
tot uiteindelijk nog niet alles paste en het maar liefst 24 pagina’s zijn 
geworden. Een dubbeldik nummer voor de decembermaand!
Het jaar is weer omgevlogen en de feestdagen staan voor de deur.
Ik wens jullie ondanks alle eventuele beperkingen hele fijne dagen toe.
Op naar een nieuw en bovenal gezond 2022!

Annegreet van der Ros
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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

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

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK
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Commissie Zout
Harlingen (boot)wedstrijd 
Na een visloze periode door corona was het 7 november dan 
eindelijk zo ver. Vissen op de boot “De Twee Gebroeders” in 
Harlingen. Voor velen was het de eerste keer vissen op deze 
boot. Dus toch even afwachten hoe en wat. 

Met totaal 27 man vertrokken we uit de haven van Harlingen. Na 
een kleine 3 kwartier varen gingen we voor anker en al snel vlogen de 
brokken lood richting de horizon, Ondanks het zeer slechte (vooral 
natte) weer was iedereen goedgemutst en zag je alleen maar vrolijke 
gezichten. Er werd meteen goed vis gevangen. Dit waren voorname-
lijk grote botten. Johan presteerde het zelfs om een bot van 41 cm te 
vangen. 

Grote paling
Roel deed hier nog een schepje bovenop en had een grote paling aan 
de haak geslagen. Helaas viel deze op het dek van de haak en kronkelde 
zo weer richting het wad. Roel op zijn buik er achter aan! Helaas glipte 
de paling zo weer het water in zonder dat deze gemeten was. Volgens 
Roel was de paling zo groot, dat als hij deze paling gemeten had zeker 
eerste was geworden. Tussen de middag werd er lekker gegeten in de 
kajuit. Je kon kiezen tussen een bal gehakt, saté of een overheerlijke 
karbonade. Dit alles werd aangeboden door de zeeviscommissie om te 
vieren dat we weer het zilte nat op konden. 

Er werd gevist tot ongeveer 15 uur en dit resulteerde in de volgende 
uitslag:

1e Wim Heijnen     670 cm
2e Frits Dudink       465 cm
3e Siem Rem          362 cm
4e Roel Polling       359 cm -/- paling helaas niet gemeten
5e Johan Hoogeboom 327 cm  bot 41 cm

Op de terugweg werd nog een tombola gedaan en werd er nog nage-
babbeld over deze prachtige visdag.

Groetjes,
Frank

Vliegviscommissie
Net als andere groepen hebben ook de vliegvissers in 2021 veel 
last gehad van de beperkingen i.v.m. Corona en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen. De eerste helft van het jaar kon-
den wij niet binden door de geldende overheidsmaatregelen.

Na de zomerstop zijn wij in 
september, binnen de geldende 
ruimte van de corona maatrege-
len, weer begonnen met binden 
op onze tweewekelijkse donder-
dagavond.
De eerste avond was spannend, 
wie er wel en wie er niet wilde/
kon komen, om te binden. Het 
was dan ook geweldig om bijna 
iedereen gezond weer te zien na 
een jaar.
Een enkeling had zich afgemeld 
wegens omstandigheden. Ook 
de daarop volgende avonden 
waren goed bezet.

Vooralsnog hebben wij geen plannen op de plank liggen om in groeps-
verband een visavontuur te organiseren omdat er nog te veel onzeker-
heden zijn rond de coronamaatregelen.

We hopen dat het allemaal iets ruimer 
wordt en dat wij in de loop van het 
jaar toch nog iets kunnen organiseren.
In november hebben wij eindelijk met 
de club, Kees Mandjes mogen bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet voor de 
vliegvisclub. 
Iets dat door de coronamaatregelen 
een jaar lang niet mogelijk was.

Namens de vliegviscommissie
Jan Goede, Jos van der Heijden, Theo 

van Laar, Ron Boelens 
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NK streetfishing 
Zondag 26 september jl. hadden wij de eer om de deelnemers 
aan het Nederlands Kampioenschap Streetfishing te mogen 
ontvangen aan ons viswater in het centrum van Zaandam. 

Het betrof hier een selectiewedstrijd om 5 plaatsen bij het Nederlands 
Kampioenschap Streetfishing dat in Utrecht wordt gehouden. 
Het parcours liep grofweg van de Voorzaan tot halverwege de Zaan en 
daarnaast een groot deel van de Gouw. Namens Sportvisserij Neder-
land was Sijmen van den Berg aanwezig om de organisatie in goede 

banen te begeleiden. We werden vriendelijk ontvangen bij Het Tol-
huys aan de Zaan door eigenaar Mike die er voor zorgdroeg dat ieder-

een van een drankje werd voorzien. Na een uitleg over het parcours 
en de wijze waarop de gevangen vis gemeten en gefotografeerd diende 
te worden, werden de deelnemers voorzien van diverse milieuvriende-
lijke loodvervangende gewichten en jigkoppen en ging de wedstrijd 
van start. 
Er werd wisselend gevangen, enkele koppels vingen met veel “pijn en 
moeite” een baarsje waar andere koppels behoorlijk succesvol waren 
met meerdere snoeken en baarzen. Ondanks dat de Zaan toch wel 
bekend staat als snoekbaars water werd deze helaas niet in noemens-
waardige hoeveelheden gevangen.

Samen met een tweetal
BOA’s waren er vanuit de HVZ vrijwilligers aanwezig om zorg te dra-
gen voor controle en toezicht, onze secretaris Piet, Bas van de karper-
commissie en Don van Roofviscommissie patrouilleerden op de fiets 
langs het parcours. Het weer was prima en zo was het ook met de sfeer, 
gemoedelijk werd de wedstrijd in de middag afgesloten met een prijs-
uitreiking bij het Tolhuys. Helaas werd het voor één koppel pijnlijk 
duidelijk dat het verkeerd fotograferen van de vangsten resulteerde in 
een zesde plaats waar een top 3 positie mogelijk was geweest, het team 
ging hier sportief mee om. 
Gezamenlijk sloten we af met een hapje en een drankje en zo tegen 
het einde van de middag ging iedereen huiswaarts terugkijkend op een 
prachtige dag.

Don Jaring
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Zomercompetitie 55 plus
De zomercompetitie van de 55 plus is geëindigd.
Door Corona konden we pas beginnen op 21 mei en natuurlijk 
in ons thuiswater de Zuidervaart.

De vangsten waren meteen zeer goed. 
A. Boonstra ving liefst ruim 28 kilo met als goede tweede W.Westra 
met 8,5 kilo. De tweede wedstrijd deden 
we bij de Neckermolen en daar was A. 
Kool de beste met ruim 13 kilo.
In de Zuidervaart werd dit jaar goed ge-
vangen op 25 juni wist A. Boonstra daar 
weer ruim 25 kilo te vangen.
Als goede tweede kwam H.Veenstra naar 
voren met ruim 12 kilo.
Door Corona moesten we steeds ons pro-
gramma wijzigen. In februari hadden we 
al bij de bond wedstrijden aangevraagd maar kregen pas toestemming 
in augustus.

Maar het is ons toch gelukt om 17 wedstrijden te vissen.
Ondertussen hebben we ook nog gevist in bootjes op het Zwet. 
Jammer was alleen dat niet iedereen die zich had opgegeven kwam 
opdraven. Maar we moesten wel de boothuur betalen...

Neckermolen
Wat ook heel erg jammer was; we konden de laatste wedstrijd niet in 
de Zuidervaart vissen. Het gras en de bloemen stonden daar ruim een 
meter hoog, geen doorkomen aan.
We zijn toen uitgeweken naar de Neckermolen.
Zijn daar een uur eerder begonnen omdat we hierna de prijs uitreiking 
hadden in ons clubgebouw.
Bij binnenkomst stond de koffie en schalen met heerlijk belegde 
broodjes al klaar. Ook was er voor een grote pan soep gezorgd.

Dank u mevrouw 
Veenstra, we hopen 
dat u dit nog vele ja-
ren voor ons wil ver-
zorgen.

Na een kleine toe-
spraak waarin de 

goede en minder prettige dingen naar voren werden gehaald, waren er 
ook dingen die men graag veranderd zouden zien.
Er werd besloten dat we in 2022 met een A en B ploeg gaan vissen.
De A ploeg zal bestaan aan de bovenste helft van 2021 en de rest in 
de B ploeg.

Hierdoor heb-
ben de mindere 
goden ook kans 
dat ze een keer 
een 1 vissen.

Aan het eind van 
de competitie 
degradeert de 
onderste van de 

A ploeg naar de B ploeg. Automatisch promoveert de bovenste van 
de B ploeg naar de A ploeg. Onder het genot van een drankje wer-
den hierna de prijzen uit-
gereikt. Als eerste kwam 
A.Boonstra uit 
de bus en als geweldige 
tweede B.van Raay.

Enveloppe
Voor de eerste drie was 
buiten de enveloppe met 
inhoud een heerlijk biertje 
of jenever almede een zak 
lokvoer beschikbaar.
Alle deelnemers gingen naar huis met een enveloppe met inhoud en 
een zak lokvoer.
De commissie hoopt dat alle deelnemers op drie na het seizoen 2022 
weer kunnen begroeten.
Tevens hopen wij dat we weer een paar nieuwe gezellige mensen tot 
onze groep kunnen verwelkomen.
Namens de commissie 55 plus iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2022 toegewenst.
Tot aan de waterkant!

Herman Veenstra
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Visdag bestuur 2021
Na jaren van mooie omzwervingen was dit keer het Zwet weer 
eens uitverkoren. In totaal 16 mensen hadden hun hengel 
meegenomen. 8 mensen stapten in een bootje, de andere 8 
mensen gingen richting de Neckermolen om daar hun geluk 
te beproeven.

Als het een wedstrijd was geweest tussen de bootvissers en de vaste 
kantvissers, dan hadden de bootvissers een klinkende overwinning 
behaald.
Mooi weertje, niet te veel wind, voor beide partijen een prima visdag. 

Karperaars
De vangsten waren heel verschillend. Vier karperaars die het NH- 
kanaal hadden opgezocht, hadden wel een hele rustige dag; nooit beet 
gehad. De andere vier zaten met de feeder of de vaste stok met ook 
geen bijzondere vangst, allemaal rond de 5 meter.
Hoe anders was het voor de bootvissers. De eerste twee hadden al 40  
meter met elkaar! Ook de grootste vis was voor een bootvisser. Wim 
Metselaar ving een brasem van 60 cm.
Na het vissen werden wij weer ontvangen in de Lepelaar, alwaar ook 
in de ochtend de koffie klaar stond.
Onder het genot van een drankje werd de visdag doorgesproken en 
werd teruggekeken op een mooie visdag.

Ook het diner vond plaats in de Lepelaar. Alles was keurig verzorgd! 
Hierna maakte onze voorzitter de uitslag bekend:

1 Piet Breedijk                21.96 mtr
2 Wim de Vries              19.37
3 Hans Beltman             12.82
4 Henk op den Akker    11.49
5 Wim Metselaar            6.94
6 John Alrich                 6.33
7 Martijn Tijms             5.81       1e kantvisser
 
Het was weer een geslaagde happening!

Willem Spijkerman

Even voorstellen…
Ik wil me graag via deze weg aan u voorstellen. 
Mijn naam is Piet Breedijk, ben 68 jaar en woon in Amsterdam. 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering ben ik be-
noemd als secretaris van de HVZ. 

Op de achtergrond was ik als interim al anderhalf jaar bezig om deze 
werkzaamheden te vervullen nadat Jorrit Hazen deze functie had neer-
gelegd. Door de coronaperikelen kon ik niet eerder formeel worden 
benoemd. Naast het administratieve werk ben ik ook een enthousiaste 
sportvisser. Diverse takken van hengelsport zijn door mij beoefend, 
van wedstrijden witvissen, zeevissen, karpervissen en roofvissen op 
met name snoekbaars als mijn favoriete vis. 

De HVZ is een leuke hengelsportvereniging met een mooi clubhuis 
en een hoop enthousiaste vrijwilligers. Daarbij ontzettend mooi vis-
water dat ik de laatste tijd meer en meer leer kennen. En ik begin mij 
steeds meer thuis te voelen in het Zaanse. 

Het opzetten van activiteiten binnen de HVZ heeft in relatie tot co-
rona een hoge prioriteit. De commissies worden weer actief en er wor-
den weer diverse activiteiten ontplooid door de commissieleden. 
Het weer actief maken van de roofviscommissie is zo`n voorbeeld en 

de eerste roofviswedstrijd 
waar elders in het blad een 
verslag van staat is een feit. 

Ook de aankomende be-
stuurlijke veranderingen 
bij Sportvisserij Nederland 
is een gebeuren wat goed 
gevolgd moet worden. In 
het volgende HVZ nieuws 
nummer zal ik daar wat die-
per op in gaan. Ik ontmoet 
u graag tijdens kantooruren 
of tijdens de hopelijk te hou-
den hengelsportbeurs. 

Verder wens ik u prettige feestdagen toe en een visrijk 2022.

Piet Breedijk
Secretaris Hengelsport Vereniging Zaanstreek
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Roofviscommissie
HVZ roofvis Kampioenschap 
31 oktober werd het HVZ roofvis kampioenschap gevist op de 
Zaan. Elf koppels hadden zich in de ochtend om 8 uur verza-
meld bij The Old Rooster aan de Zaan. Na een korte uitleg over 
het reglement en het uitdelen van de meetplanken startte om 
half negen de wedstrijd. Al vlak na de start wist het jongste 
koppel bestaande uit Levi en Jamie een leuke snoek te vangen.

Gezien er een prijs en trofee was voor respectievelijk de grootste baars, 
snoekbaars en snoek en dan ook nog voor het roofvis kampioenskop-
pel die alle drie de soorten wist te vangen - en daarmee het grootste 
aantal centimeters wist te vergaren - was het tot het einde van de wed-
strijd spannend waar de prijzen zouden vallen. 

Old school vissen
Er werden door enkele boten mooie aantallen vissen gevangen maar 
alle drie de soorten vangen was nog een behoorlijke uitdaging. 
Het was leuk om te zien dat er veel verschillende technieken werden 
toegepast; zowel het Old school vissen met de pen, slepend met plug-
jes als het alom bekende verticalen/ diagonalen en het vissen met een 
aasvis onder een sleepdobber. Alles werd ‘uit de kast getrokken’ om de 
prijzen in de wacht te slepen.
Ondanks dat er flink wat regen was voorspeld, hielden we het tot on-

geveer 14.00 uur droog. Toen dan toch om 14.30 uur de wedstrijd ten 
einde kwam, verzamelden de koppels zich weer bij The Old Rooster 
voor de prijsuitreiking.
Na het beoordelen van de vangsten aan de hand van de scorelijst en de 
bijhorende foto’s op de meetplank was er slechts één winnend koppel 
die met alle prijzen naar huis ging! Michael Stalenhoef en Herman 

Klaver hadden alle drie de soorten gevangen waaronder een mooie 
snoek van 104 cm en een prachtige snoekbaars van 80 cm en een baars 
van 35 cm. Bob Molenaar en Rob Heijne waren een goede tweede 
maar zaten met elke soort net onder de centimeters van Herman en 
Michael. 
De totale uitslag om het roofviskampioenschap van de Zaanstreek ziet 
er als volgt uit:

1. Michael Stalenhoef - Herman Klaver   219 cm 
   plus de 3 prijzen voor de grootste vissen
2. Bob Molenaar - Rob Heijne    172 cm
3. Risto van Lieshout - Kayleigt van Lieshout    138 cm
4. Lars Gooyer - Henk Witte     124 cm

Onder het genot van een hapje en een drankje werden er nog mooie 
verhalen uitgewisseld en zo rond de klok van 16.00 uur vertrokken de 
laatste deelnemers huiswaarts.
Graag willen wij alle deelnemers bedanken voor de gezelligheid en 
inzet tijdens de wedstrijd. Volgend jaar zien wij jullie graag terug voor 
de nieuwe strijd om het HVZ roofvis kampioenschap Zaanstreek. 
Mocht je volgend jaar ook mee willen doen aan onze wedstrijden, 
houd dan de wedstrijdkalender op onze website in de gaten. 

Voor vragen/ideeën of interesse als vrijwilliger voor de roofviscommis-
sie van de HVZ zijn wij bereikbaar via roofvissen@hvznet.nl.
Michael Stalenhoef is voor geïnteresseerden ook te boeken als visgids 
en erg bekend in de Zaanse wateren. 
Zie voor meer informatie de website fishingguideamsterdam.com.

De Roofviscommissie
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Algemene Ledenvergadering dinsdag 21 september 2021
Locatie: clubgebouw HVZ, aanvang 20.00 uur.

1. Opening
Voorzitter Wim de Vries heet iedereen van harte welkom op de 
Algemene Ledenvergadering en een speciaal welkom aan de ereleden: 
Joop Gruijs, Ton Moed, Thijs ten Wolde, Egbert Jonker en Willem 
Spijkerman.

Wim geeft aan dat het bijzonder is om elkaar weer te kunnen ontmoe-
ten. Het betreft eigenlijk nog de verplaatste ledenvergadering van eerst 
mei 2020 en daarna van mei 2021, waarin als bestuur de verantwoor-
ding wordt afgelegd over het gevoerde beleid in 2019 en 2020. 
Ook een aantal bestuursmutaties kunnen nu eindelijk formeel pas-
seren.
Natuurlijk had er wel een digitale vergadering kunnen worden ge-
houden, maar gelet op de vaste kring van leden die hierbij aanwezig 
zijn en die toch met name komen om onderling een gezellige avond 
te hebben, met een drankje en natuurlijk de tombola, is hier niet voor 
gekozen.
Hoewel we gelukkig konden blijven vissen, zijn de meeste vereni-
gingsactiviteiten geannuleerd. In de loop van dit jaar kunnen al weer 
een groot deel van onze activiteiten worden gehouden.

Het ledenaantal is gegroeid en net als vorig jaar zitten we nu op ca. 
5.150 leden. Onze vergunningen worden al jaren verkocht bij Rente-
naar, maar ook bij Lagerweij en Rio Negro in Westzaan en Hengel-
sport Zaanstreek in Wormerveer. Maar natuurlijk tegenwoordig met 
name via het digitale loket.
Er zijn ons in 2019 35 leden ontvallen en mede door corona zijn in 
2020 44 leden overleden. Wim leest de lange lijst van namen voor en 
verzoekt daarna iedereen deze overleden leden staand te herdenken.

2. Verslag najaarsbijeenkomst 29 oktober 2019 
Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn afberichten van de ereleden Jan de Jong, John Alrich, Wim 
Heijnen, Henk Scholten, erevoorzitter Wim Metselaar en Peter van 
den Outenaar, Jan Goede, Ruben den Uil, Jorrit Hazen (ziek).

Anton van Daal heeft een mail gestuurd waarin hij melding maakt 
per eind december te stoppen met zijn fotografiewerkzaamheden voor 
de HVZ. Hij is al sinds 1984 actief voor de HVZ. Eerst als lid van 
de toenmalige PRC commissie en daarbij jaren als fotograaf, tijdens 

ledenvergaderingen, de hengelsportbeurs, wedstrijden en overige acti-
viteiten. Hij heeft een groot archief aan fotomateriaal. Ook was Anton 
controleur en bracht in het begin vele nieuwe leden aan.
Inmiddels zitten we in een digitaal tijdperk en maken onze vrijwil-
ligers met de telefoon zelf foto’s van onze activiteiten en voelt Anton 
zich een beetje overbodig.
Anton wordt alvast bedankt voor zijn inzet. In het nieuwe jaar wordt 
hier op gepaste wijze aandacht aangegeven. 

4. Mededelingen bestuur
- op zondag 26 september is in Zaandam de selectiewedstrijd voor het 
NK streetfishing, een samenwerking tussen de roofviscommissie en 
de federatie Midwest. Het parcours loopt van de Voorzaan tot aan de 
Prins Bernhardbrug in de Zaan en in de Weer en de Gouw. 
Toeschouwers zijn van harte welkom.
- vanaf 4 oktober is er weer de inloopmiddag op de eerste maandag-
middag van de maand
- in het weekend van 8 tot 10 oktober is er weer een karperkoppelwed-
strijd in de Jagerplas/Jagersveld. Volgens Bas Witte zijn alle plekken 
bezet.
- in 2021 is er geen najaarsbijeenkomst, maar op dinsdagavond  23 
november komt een gastspreker in de persoon van Bertus Rozemeijer. 
Van origine een Zaankanter, met roots bij de HVZ,  maar hij woont 
nu in Friesland. 
Hij gaat het met name houden over het vangen van snoek en is be-
schikbaar voor het beantwoorden van vragen. Er wordt gerekend op 
een grote opkomst. Via de website, facebook en een digitale nieuws-
brief wordt nader bekend gemaakt waar deze avond wordt gehouden.
- op zondag 27 februari 2022 wordt als alles goed gaat weer een hen-
gelsportbeurs georganiseerd
- visvijver Kalverhoek
Het water ligt na de vergroting en het uitbaggeren er prima bij. 
Hans Roodzand, een oud medewerker van het waterschap, bemon-
stert regelmatig de waterkwaliteit. Helaas is als gevolg van kwel het 
water veel te zout, alleen de boerenkarper kan zich met moeite hand-
haven. AZ gebruikt het water om de velden te beregenen maar moet 
eerst het water ontzilten. Een kostbaar verhaal.
Gezamenlijk met de gemeente Zaanstad wordt een verzoek ingediend 
bij het HHNK om een inlaat vanuit de Herenhuissloot te realiseren 
en zo een doorstroming te verkrijgen.
Pas dan is het zinvol om de verdere plannen voor inrichting tot vis-
vijver nader vorm te geven. Ton Moed meldt dat er veel waterplanten 
groeien.
- Aanvraag viswedstrijden
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De HVZ heeft veel populair viswater en vele verenigingen vragen 
jaarlijks vele wedstrijden  aan. Als HVZ is dat per vereniging gemaxi-
maliseerd op 4 wedstrijden om overbevissing te voorkomen en ook 
anderen of ons zelf ruimte te bieden. Helaas zijn er ook verenigingen 
die gewoon gaan zitten en helemaal niets melden of aanvragen. 
Ook zijn zij niet voor rede vatbaar. 
De HVZ heeft al eerder in de voorwaarden gesteld dat als er wordt 
gevist met een aantal van 5 of meer vissers met een leefnet er sprake is 
van een wedstrijd. Bij controle kunnen we dan vaststellen dat het een 
wedstrijd betreft en kunnen we kijken of deze is aangevraagd.
Als bestuur wordt overwogen om het betreffende water voor andere 
verenigingen uit de vergunning te halen of om een leefnetverbod in te 
stellen. Uit navraag blijkt dat Boa’s hierop kunnen en willen handha-

ven. Aan HVZ leden kan voor het vissen met een leefnet een onthef-
fing of vergunning worden verleend. Met de zusterverenigingen K&O 
en VZOD wordt dit nog nader afgestemd. Wim vraagt of er vragen of 
opmerkingen hierover zijn.
Erelid Joop Gruijs heeft best moeite met het voorstel en vindt dat men 
meer en meer wordt beperkt in de hengelsport. De federatie vraagt 
bijvoorbeeld voor een wedstrijdvergunning 22 euro. Je mag geen riet 
maaien of je kunt bij verschillende oevers er niet terecht omdat er niet 
gemaaid is of omdat er gebouwd wordt. De voorzitter geeft aan dit 
serieus te nemen en gaat graag buiten de vergadering om in gesprek, 
maar geeft ook aan dat het vaak een vervolg is van de mentaliteit van 
andere hengelaars of andere organisaties hiervoor verantwoordelijk 
zijn. Voor het maaiwerk van de oevers zijn er inmiddels goede contac-
ten met de gemeente Zaanstad. 

5. Jaarverslagen 2019 en 2020 
Wim vraagt de vergadering of er nog opmerkingen zijn over beide 
jaarverslagen. Deze zijn er niet en de verslagen worden vastgesteld.

6. Financieel verslag 2019 en 2020
De voorzitter meldt dat het voor de eerste keer in de geschiedenis 
van de HVZ is dat op Prinsjesdag de financiën met de leden worden 
besproken.
Penningmeester Henk op den Akker geeft een nadere toelichting over 
het negatieve resultaat  in 2019 van € 826 welk bedrag ten laste komt 
van de algemene reserve. Het positieve resultaat van 2020 bedraagt 
€ 19.112 Veel hoger dan verwacht, enerzijds door het grote aantal ex-
tra nieuwe leden (400) door de corona crisis en anderzijds door de 
gedwongen stilgelegde activiteiten. Ook het HVZ nieuws verscheen 
maar 3x. Het moge duidelijk zijn dat de HVZ deze pandemie liever 
niet had gezien. Het resultaat wordt deels bestemd voor de mogelijke 
aanleg van nieuw viswater in het sportpark Kalverhoek en deels gaat 
het naar de Algemene reserve.
Na zijn betoog vraagt hij of er opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen 
wel neemt Martin Kok het woord en geeft aan dat hij als hoofd van de 
kascontrolecommissie samen met Alex van der Horst de boeken en de 
aanwezige middelen heeft gecontroleerd. Zij zijn zeer content met de 
inhoud van de aangeleverde stukken. 
Martin complimenteert de penningmeester, zeker nu hij gehoord 
heeft dat Henk gaat stoppen. Hij vraagt de vergadering het bestuur 
decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. 
De vergadering stemt hiermee in en de penningmeester wordt harte-
lijk bedankt.

7. Begroting 2021 en 2022
De penningmeester neemt de begroting voor 2021 door en meldt dat 
de contributie voor 2022 gelijk blijft. Er was voor 2021 wat extra geld 
gereserveerd voor het 80 jarig jubileum. Helaas is hier nog niet echt 
een bestemming aan gegeven. De voorzitter meldt dat bij de hen-
gelsportbeurs aan leden op vertoon van de vispas een attentie wordt 
aangeboden en dat in mei 2022 de leden van de HVZ commissies 
gezamenlijk een dagje gaan vissen bij Tom’s Creek.

8. Bestuurswijzigingen
Martijn Tijms heeft als vertegenwoordiger van de zoetwaterwedstrijd-
afdeling zich voor drie jaar weer herkiesbaar gesteld. Iedereen stemt in 
met zijn herbenoeming.
Het bestuur stelt voor Don Jaring als coördinator van de roofviscom-
missie te benoemen. Hij is een enthousiast roofvisser, dat heeft de 
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voorzitter in zijn eigen boot mogen ervaren, zie de voorpagina van het 
HVZ nieuws nr 1.
Samen met Piet Breedijk heeft hij de organisatie van de eerste twee 
roofviswedstrijden.  De vergadering gaat akkoord met de benoeming 
van Don.
Overigens zijn nieuwe leden voor de roofviscommissie welkom!
Peter van den Outenaar is op vakantie maar heeft inmiddels Richard 
Geerlings opgevolgd als coördinator van de jeugdafdeling. 
De eerste jeugdwedstrijd aan de Zuidervaart en de viskaravaan van 
Sportvisserij Nederland met ca. 75 kinderen heeft hij samen met de 
jeugdcommissie georganiseerd. Een koppelwedstrijd voor de jeugd 
staat nog op het programma. De vergadering stemt ondanks zijn af-
wezigheid in met zijn benoeming.
Jorrit Hazen is in 2020 na 7 jaar gestopt als secretaris om zo meer aan-
dacht te geven aan zijn jonge gezin. Jorrit is sinds vorig jarig naar volle 
tevredenheid als waarnemend secretaris opgevolgd door Piet Breedijk, 
voormalig secretaris van de AHV. 

Piet manifesteert zich volop, is vaak op dinsdagmiddag op kantoor, 
probeert de roofviscommissie te ondersteunen, heeft veel ervaring en 
daarmee kennis van zaken, is adequaat met de verslaglegging van ver-
gaderingen en correspondentie. De vergadering gaat akkoord met zijn 
benoeming tot secretaris. 
De voorzitter meldt: “We hadden officieel afscheid willen nemen van 
Jorrit, maar hij heeft zich vandaag ziek met koorts afgemeld. 
Henk heeft de bloemen die we vanavond zouden uitreiken bij Jorrit 
langs gebracht”.

Kees Mandjes heeft in 2020 aangegeven na 10 jaar te stoppen met het 
voorzitterschap van de vliegviscommissie. Hij draagt het stokje over 
aan een duo, te weten Jan Goede en Jos van der Heijden. De vergade-
ring stemt hiermee in. 
Kees wordt naar voren geroepen en de voorzitter spreekt hem toe: 
”Je bent inmiddels verhuisd naar het oosten van het land en ik wil 
je bedanken voor de 10 jaar gezelligheid binnen het bestuur en het 
behartigen van de belangen van de vliegvisafdeling en het baarsvis-
sen. Ik mag daarbij je benoemen tot lid van verdienste!” Kees krijgt 

een terecht applaus, een speldje met lid van verdienste, bloemen, een 
waardebon en een fles wijn. Daarna krijgt hij het woord en bedankt 
iedereen voor de plezierige samenwerking en spreekt zijn vertrouwen 
uit over zijn opvolgers. Hij geeft aan de contacten aan te houden en 
ons als vereniging te blijven volgen.

Henk op den Akker is sinds 2006 onze penningmeester maar heeft 
helaas aangegeven om zich na 15 jaar niet herkiesbaar te stellen. Dat 
wordt betreurd zeker omdat er nog geen opvolger is gevonden. 
Wel heeft hij al wat taken overgedragen aan Piet Breedijk. Wij vragen 
met klem aan iedereen om uit te kijken naar een nieuwe penning-
meester. Henk is ook nog voorzitter van de controlecommissie.
De voorzitter richt zich tot Henk: “Ik wil je bedanken voor je gezel-
ligheid, je vasthoudendheid, je tegengas, je opbouwende kritiek en 
enthousiasme binnen het bestuur. Maar met name ook voor de goede 
zorg en het beheer van onze penningen. Ik mag je daarbij benoemen 
als erelid!” Henk ontvangt een speldje met erelid, een waardebon, 
bloemen en een fles wijn.
Henk neemt het woord en gaat terug naar hoe hij vroeger van huis 
uit zaken mee kreeg. Hij heeft een fijne tijd gehad bij de HVZ en 
bedankt het bestuur voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen om de 
geldzaken te mogen beheren. Spannend vond hij de verhuizing naar 
het nieuwe clubgebouw en de omzetting van de ledenadministratie 
naar Sportvisserij Nederland. Hij zal nog regelmatig zijn gezicht laten 
zien met het klaverjassen en als hoofd van de controlecommissie. Een 
warm en gemeend applaus valt hem ten deel.

9. Rondvraag en sluiting
Joop Gruijs betreurt de bevisbaarheid van de nieuw aangelegde oevers 
langs de Nauernasche Vaart. Op persoonlijke titel heeft hij de federa-
tie Midwest een brief gezonden. Over de opvolging en het antwoord 
was hij niet tevreden. De HVZ heeft wel kennis van het oeverproject 
en contacten met de omgevingsmanager van HHNK. Tegenover de 
watertoren in Westzaan is er plotseling een steiger voor boten aan-
gelegd. De HVZ wordt niet altijd geïnformeerd. Ook onze vbc man 
Piet Rol en Frans Hagens zijn verrast. De voorzitter roept op aan een 
ieder dit soort zaken bij het bestuur te melden. Achteraf heeft het niet 
zo veel zin meer. 

Normaal krijgt iedereen een lotnummer bij de entree en hierop wordt 
gerookte vis verloot. Vanavond geen verloting, iedereen krijgt een 
visje. De tombola betreft deze keer alleen levensmiddelen.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng en wenst 
iedereen wel thuis.LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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Vislessen op de basisschool, ook iets voor jou?
Verderop in dit nummer staat een impressie van de visles die 
de HVZ-vismeesters hebben gegeven op OBS de Watermolen. 
Iets later kwamen nog 4 aanvragen binnen. Hieronder kunt u 
iets meer informatie lezen over de vorm en inhoud van die vis-
lessen.

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n visles?
Op de lesdag zelf leren de kinderen in hun ver-
trouwde klaslokaal ‘s morgens van de vismeesters 
eerst hoe en waar vissen leven. Aan de hand van 
een slim ingerichte zoekkaart leren zij spelender-
wijs hoe je vissen kunt herkennen. 
De vismeesters gebruiken voor de biologieles een 
door Sportvisserij Nederland gemaakte diapresen-
tatie die zij zelf wat kunnen aanpassen. In de les 
wordt veel aandacht besteed aan het respectvol en 
voorzichtig omgaan met gevangen visjes. 

Kunstvisje
Het onhaken van een gevangen vis oefenen de leerlingen met behulp 
van een nogal lelijk uitgevallen oranje kunstvisje en een hakensteker. 
Aan het einde van de ochtendles krijgen zij een pakket met boekjes 
mee. En uiteraard zit daar informatie over de HVZ bij. Want uitein-
delijk hopen we met deze lessen kinderen zo enthousiast te maken 
voor het vissen, dat zij lid van HVZ willen worden. 
Na de middagpauze gaan de kinderen naar de waterkant om onder 
begeleiding van een klein legertje vrijwillige viscoaches te leren vissen! 
Als de eerste visjes worden gevangen worden de vrijwilligers continu 
van de één naar de ander geroepen om hulp bij het onthaken te bie-
den, nieuwe maden aan de haak te doen en in de war geraakte vistuig-
jes weer in orde te maken. 
Viscoach Bas Witte beschrijft één van zijn ervaringen als volgt:
‘Ik kan u zeggen dat de kinderen altijd erg enthousiast zijn. De hen-
gels vliegen letterlijk te water en al gauw zijn zij diep onder de indruk 
als ze hun allereerste visje vangen. Sommige kinderen hebben het al 
snel helemaal door, die pik je er zo uit, maar er zijn er ook bij die het 

echt niet leuk, of zelfs zielig vinden. Die krijgen dan als taak om lok-
voer rond te strooien en hebben zo ook een leuke tijd. En je moet niet 
gek opkijken als zo’n weigeraar plotseling toch met de hengel van een 
klasgenootje in de handen staat te vissen. 
Over het algemeen wordt er vooral klein spul gevangen op zo’n dag, 

maar ineens zien we vismeester Joey van Heiningen 
aan komen hollen, roepend om een schepnet. Er is een 
grote vis gehaakt! Alle hengels werden neergelegd en 
de vrijwilligers stonden al snel helemaal alleen aan de 
waterkant. Alle kinderen holden achter Joey aan om 
te zien dat een van hun klasgenootjes een volwassen 
spiegelkarper ving. 

Het is echt heel knap om zo’n zware vis op de kant 
te krijgen aan een klein vast hengeltje met een dun 
lijntje. Helaas kon deze talentvolle hengelaar de karper 
zelf niet vast houden voor de foto omdat haar pols in 
het gips zat, maar dat maakt de prestatie alleen maar 

knapper!” En dan komt er onvermijdelijk een einde aan een mooie 
dag. Na ruim anderhalf uur vissen zit de visexcursie er op en kunnen 
de klassen onder begeleiding van hun leerkrachten, blij en voldaan 
weer terug naar school wandelen. De vismeesters worden bedankt 
door de kinderen en op hun beurt zijn de vismeesters veel dank ver-
schuldigd aan de vrijwilligers die onmisbaar zijn om deze vislessen tot 
een succes te maken.

Vismeesters en viscoaches gezocht!
In de Zaanstreek staan zo veel basisscholen, dat Bauke en Peter lang 
niet alle aanvragen kunnen honoreren. Daarom zouden wij graag wat 
extra vismeesters en viscoaches in ons team begroeten. Vind je het 
leuk om zelf 2 of 3 keer per jaar jouw viskennis over te brengen in een 
enthousiaste schoolklas? Of wil je de kinderen graag helpen bij het 
vissen? Stuur dan een bericht aan jeugd@hvznet.nl en dan spreken we 
alle aspecten met je door.

Peter van den Outenaar

Controlecommissie
Onlangs is de commissie weer bij elkaar geweest voor een 
evaluatie. Het team van 10 personen inclusief Boa’s is tevreden 
over de controles van het afgelopen jaar. Natuurlijk waren er 
beperkingen door de corona situatie maar toch zijn er veel in-
dividuele controles geweest. 

Ook groepscontrole en BOA acties hebben geleid tot een regelmatig 
bezoek aan de waterkant. Dit wordt overigens door de leden zeer op 
prijs gesteld. Door een groepsapp zijn de controleurs en Boa’s met 
elkaar in contact en houden elkaar op de hoogte.
Wel is overeengekomen dat betere registratie in het RCS systeem 
noodzakelijk is. Hierbij kunnen wij direct zien hoe vaak en waar con-
trole heeft plaatsgevonden. 

Pluim
Frans Hoogland wordt de coördinator en assisteert de collega’s waar 
nodig. Frans verdient overigens nog een pluim voor zijn wekelijkse 
gang langs de waterkant in zijn gebied. Weer of geen weer, je kunt 
hem altijd verwachten. 
HVZ controleurs doen ook meldingen van andere misstanden. 

Dit wordt door gemeente en provincie goed opgepakt en waar nodig 
opgetreden of hersteld. Zie foto van vernielde afvalbakken in een be-
kend en geliefd park voor onze sportvissers.
Dit is de goede kant waarbij de hengelsportvereniging kan laten zien 
een positieve bijdrage te kunnen leveren door controle en toezicht te 
hebben in de natuur.

Henk op den Akker
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HVZ jeugd koppelwedstrijd witvis 24 oktober
Van de 13 aangemelde koppels kwamen er uiteindelijk 8 deel-
nemen aan de koppelwedstrijd op 25 oktober. Ik moet er als 
beginnende coördinator nog even aan wennen dat deelne-
mers zomaar zonder afbericht weg kunnen blijven. 

Aan het weer lag het niet, want de 8 koppels die er wel waren 
- 16 deelnemers dus - zaten in een stralende zon te vissen in de Zui-
dervaart. Helaas bleven de vissen ook een beetje weg zonder afbericht. 

Alleen het koppel net om de hoek, in de Gouw, had een redelijk net 
vol vis bij elkaar gevangen aan het einde van de wedstrijd.

De uitslag:
1. Finnley Geerlings 4530 gram
2. Sophia Horst  780 gram
3. Lorenzo Veen  700 gram
4 Justin Post  670 gram
5 Dexx Elskamp  610 gram

Sam Kooij, Girish Parag en Tony Schrama wisten met hun vaders geen 
visjes te verschalken, maar kregen uiteraard, net als alle anderen een 
leuke prijs uitgereikt.

Peter van den Outenaar

Veel enthousiaste deelnemertjes aan de Zomer viskaravaan 
De onheilspellende weerberichten waarin onweer en plensbuien werden aangekondigd zijn gelukkig totaal niet uitgekomen 
op zondag 22 augustus. In het Jagersveld bij Zaandam was vroeg in de ochtend sprake van wat lichte motregen, maar die ver-
dween al snel en de rest van de dag kon de jas uitblijven.

Gelukkig waren de jeugdige deelnemers aan de ZomerViskaravaan 
ook helemaal niet bang voor slecht weer. Met de deelname van maar 
liefst 75 kinderen tussen 4 en 14 jaar oud was het evenement volledig 
volgeboekt!
De kinderen konden naar eigen keuze deelnemen aan verschillende 
activiteiten, zoals vistuigjes leren maken, vissen herkennen, leren wer-
pen met een werphengel en zelf lokvoer maken. Op een drilsimulator 

konden ze voelen hoe hard een karper of een meerval aan de hengel 
trekt. En natuurlijk kon er onder vakkundige begeleiding van een 
groot aantal vrijwilligers gevist worden.

Dikke 10
Een enkeling ging wat eerder weg, maar bijna alle deelnemers bleven 
tot de laatste minuut, om daarna blij en voldaan naar huis te gaan met 
de door Sportvisserij Nederland ter beschikking gestelde hengel waar 
ze mee hebben gevist. 

De organisatie en de vrijwilligers kregen van zowel de kinderen als 
hun ouders veel complimenten. Een paar kinderen gaven ons zelfs een 
dikke 10 en wilden vooral weten wanneer er weer zo’n dag zou zijn. 
Maar de mooiste beloning voor de vrijwilligers was toch het grote aan-
tal blije kindergezichten waarop we bijna 5 uur lang zijn getrakteerd!
 

Peter van den Outenaar

Jeugdcommissie
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HVZ geeft zeer geslaagde visles op OBS De Watermolen
Op dinsdag 14 september 2021 konden de vismeesters van 
Hengelsportvereniging Zaanstreek eindelijk weer eens doen 
waarvoor zij zijn opgeleid, namelijk een visles geven aan kin-
deren in de hoogste klassen van een basisschool.

De leerkrachten van de groepen 7 en 8 van OBS De Watermolen in 
Koog aan de Zaan hadden via de hengelsportfederatie MidWest Ne-
derland gevraagd of een visles op school nog geregeld kon worden tij-
dens het mooie nazomerweer. En hoewel er slechts een paar dagen tus-
sen de aanvraag en de uitvoerdatum zat, stonden de HVZ-vismeesters 
Peter van den Outenaar en Bauke Post bijna te juichen van plezier dat 
zij na twee zomers gedwongen coronapauze eindelijk weer eens een 
visles op school konden verzorgen.

Biologieles
Sportvisserij MidWest Nederland leverde razendsnel wat lokvoer, vis-
tuigjes, hakenstekers en lesmateriaal bij de vismeesters thuis af. 
Bauke regelde 2 liter maden en Peter stopte 36 hengels, 5 schepnetten 
en een paar enorme paraplu’s in de auto. Tot slot krikten de vismees-
ters de wat weggezakte kennis van de biologieles weer iets op en zo was 
de hele organisatie net op tijd rond.

Op de lesdag zelf hebben de kinderen ‘s morgens eerst geleerd hoe 
en waar vissen leven en hoe je ze kunt herkennen. Daarnaast is er 
veel aandacht besteed aan het respectvol en voorzichtig omgaan met 
gevangen visjes. Met deze kennis gewapend zijn de twee groepen ver-
volgens naar de waterkant begeleid om met de hulp van 7 experts, 
aangevuld met een aantal ouders en grootouders, daadwerkelijk te 
leren vissen!

Stralende zon
De paraplu’s bleken op deze zonnige visdag gelukkig volledig over-
bodig. Onder een stralende zon bleken de kinderen al snel in staat 
behoorlijk wat visjes te vangen, waardoor de vrijwilligers druk van 
de één naar de ander werden geroepen om hulp bij het onthaken te 
bieden, nieuwe maden aan de haak te doen en in de war geraakte vis-
tuigjes weer in orde te maken. Na verloop van tijd kregen de meeste 
kids de kunst van het vissen steeds beter onder de knie, zodat de werk-
druk op de vrijwilligers langzaam afnam. Na ongeveer anderhalf uur 
vissen zat deze succesvol verlopen visexcursie er al weer op en konden 
de klassen onder begeleiding van hun leerkrachten weer terug naar 

school wandelen. De vismeesters zijn veel dank verschuldigd aan de 
vrijwilligers die zich op zo’n korte termijn beschikbaar stelden om er 
voor deze enthousiaste en leergierige kinderen een onvergetelijke dag 
van te maken. Uiteindelijk werden we aan het eind van de visexcursies 
beloond met in totaal zo’n 50 blije kindergezichten. En niet alleen de 
kinderen, ook de meegekomen ouders en grootouders kijken terug op 
een uiterst geslaagde dag. 

Staat jouw school in de Zaanstreek en lijkt het je leuk om een keer 
visles op jouw school te krijgen? Vraag dan je meester of juffrouw om 
contact op te nemen met de jeugdafdeling van HVZ of Krommenie 
en Omstreken. Mailen naar vislessen@smwn.nl kan ook! 
De Zaanse hengelsportverenigingen werken nauw samen met elkaar 
en deze hengelsportfederatie om zoveel mogelijk vislessen te kunnen 
geven.

Peter van den Outenaar
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Wintercompetitie 2021
Zaterdag 16 oktober zijn we van start gegaan met de winter-
competitie, zoals vanouds aan de Zuidervaart in Zaandam. Dit 
keer gelukkig geen Corona restricties of opzeggingen van ver-
gunningen zoals vorig jaar.  

We vissen momenteel met 11 deelnemers, wat resulteert in 2 vakken.
Een vak met 6 personen en een vak met 5 personen. Er wordt gevist 
van 09:00 tot 13:00 uur, wat vroeg in de ochtend mooie plaatjes op-
levert.

We hebben gevist in de Zuidervaart, Markervaart, Watering in Wor-
merveer, de Zaan en het Noord Hollands kanaal. We hebben af en toe 
echt uitschieters qua vangsten. Momenteel is het hoogste gewicht tij-
dens een wedstrijd gevangen door Vincent Horst, 15.3 kilo, een mooi 
resultaat! 

Tot nu toe is het weer ons goed gezind geweest. We hebben alleen 
wat motregen gehad tot nu toe. De wind valt gelukkig ook mee, want 
wind van opzij is best zwaar met een hengel van 13 meter. Daarna hoef 
je niet meer naar de sportschool. 

Er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan tot de prijsuitreiking op 
18 december: Noord Hollands Kanaal in Amsterdam 2x, Noord Hol-
lands Kanaal in Purmerland en als afsluiter nog een keer de Zaan 
waarna we richting café Sman gaan voor de prijsuitreiking, tenminste 
als dat nog mag tegen die tijd. Tot snel aan de waterkant!

Martijn Tijms
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Baarscommissie
NK Baarsvissen
Op zaterdag 13 november werd het NK baarsvissen voor korp-
sen gehouden. Wij als HVZ waren gevraagd een deel van de 
organisatie op ons te nemen, waar wij natuurlijk ja op zeiden.
Het had de hele nacht geregend, maar toen de wedstrijd op 
punt van beginnen stond, werd het droog en bleef het droog.

Locatie was weer in Rooswijk en die liet zich vandaag van zijn gril-
ligste kant zien. Waar de een er 2 ving, liet de buurman er 20 noteren, 
dit hield eigenlijk de gehele wedstrijd aan. Het bleef tot aan het einde 
spannend welk trio er met de eer vandoor ging.

Uitslag
1 korps de schele posch 67 stuks
2 korps de Ringdijk 62 stuks
3 geestmerambacht 52 stuks
4 Alkmaar  47 stuks

In totaal zijn er 462 baarsjes gevangen door 12  korpsen, wat dus bete-
kent dat er 13 baarsjes gemiddeld p.p. gevangen zijn.
Bas Witte bedankt voor je hulp, ik kan niet zonder!

Willem Spijkerman

Echt wintervissen, vroeger kon dat nog…
De winter van 1963 is veel besproken door de generaties bo-
ven mij (het jaar dat Reinier Paping de Elfstedentocht won en 
dat was behalve een erbarmelijke toch ook een verhaal op 
zich. Dat is hier te lezen op internet: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Reinier_Paping ).

Voor mij was de winter van 1979 de koudste in mijn leven tot nu toe. 
We konden in 1979 weken lang schaatsen op de fiets en voetpaden 
(d.w.z. anderen, want ik was nog maar 8 jaar en kon dat toen nog 
niet). In de jaren daarna zou ik ook marathon gaan schaatsen zoals dat 
heet (o.a. de Uitgeester Molen en Merentocht (40 km) heb ik meer-
dere keren – alleen – uit gereden in het verleden). Nog regelmatig zie 
ik op donkere dagen die herinneringen uit mijn jonge jaren voor mij, 
want het was heftig… heel heftig, zeker als kind van 8 jaar en als pu-
ber. Niet alleen mijn leven zelf maar ook het weer in de winter soms. 
Ook in 1996 ging het aardig los maar al lang niet zo hevig meer als in 
1979 en na verluid (zo hoorde ik van ouderen) in 1963...

Het was ook een ander verhaal in de jaren ‘80 (van de vorige eeuw) en 
dan heb ik het vooral over de winter van 1984 en om nog exacter te 
zijn: januari 1984. Op maandag 23 januari 1984 was het echt raak en 
ook vlakbij en in de Zaanstreek. Ik woonde toen nog in de ouderlijke 

Dit is het eerste deel van een uitgebreid artikel van Arno 
Zuijdam. In verband met de hoeveelheid kopij deze editie, is dit het 
eerste deel en houdt u het vervolg van dit artikel tegoed voor het 
eerste nummer in het nieuwe jaar!

Zo zag het er uit in januari 1984
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woning bij mijn ouders in Beverwijk. Ik was een puber, 13 jaar was ik. 
Ik ben dus geboren in 1971 en toevallig was in dat jaar 23 januari ook 
de koudste dag. Nu ben ik zelf geboren in februari, die enige maand 
van een jaar die geen 30 of 31 dagen heeft maar 28 dagen. 
En laat nou juist in 1984 februari een dag langer hebben geduurd om-
dat dit één van de schrikkeljaren was. Met dat aparte weer er bij was 
1984 dus best wel een heel bijzonder jaar en al helemaal voor mij. 
Wat was er namelijk loos op maandag de 23e januari? Er lag meer dan 
20 cm sneeuw in de straten rond en in Beverwijk en iets minder - 
maar nog steeds veel – in en rond de Zaanstreek. En niet alleen daar, 
maar in een strook van Alkmaar tot Haarlem, in een groot deel van 
Noord-Holland dus. En onder die sneeuw lag ook nog ijs omdat het 
de weken daarvoor aanhoudend gevroren had. 

Sneeuwploegen
De wegen waren dus spekglad en sneeuwploegen waren dag en nacht 
in de weer die dagen en nachten om de dikke sneeuwlagen (vooral 
waar het opgestoven was) te verwijderen zodat mensen hun doelen 
konden bereiken en thuis konden komen. Veel mensen zaten thuis 
voor de warme kachel de weerberichten te volgen en beelden te be-
kijken van vast gelopen transporten en ongelukken her en der. Overal 
zag je hele avonden TV toestellen aan staan bij mensen die de gor-
dijnen open hielden ’s avonds. Maar men keek vooral omdat men 
zich afvroeg hoe lang het aan zou houden. Sommigen omdat ze het 
verschrikkelijk vonden (iemand zei dat je van sneeuw 3x last hebt, na-
melijk als het valt (dan wordt je er koud en nat van), als het ligt (want 
dan is het spekglad op de wegen) en als het weg gaat (want dan is het 
overal een smerige papzooi in de straten en lopen de riolen over…). 

Maar er waren ook mensen die het dikke pak sneeuw prachtig von-
den vanwege het bouwen van sneeuwpoppen en moeders gingen met 
jonge kinderen sleeën van hellingen en sleepten ze mee als ze bood-
schappen gingen doen.
Maar je had ook lieden zoals ik, die snel waren uitgekeken op de 
sneeuw zelf en hadden te maken met een overbezorgde moeder die 
liever had dat ik gewoon dagen lang thuis bleef. Wel zo veilig vond 
ze. Mijn moeder probeerde dan ook uit mijn hoofd te praten dat ik 
na het avondeten op die 23e januari 1984 ging vissen ‘met die kou en 
die gladheid’ zoals ik het haar nog hoor zeggen (ze is op 6 juni 2001 
helaas overleden en ik mis haar nog elke dag). Die maandag in 1984 
was het rond 17:15u al donker (meen ik nog te weten) en ik ging te 
voet (want fietsen was onmogelijk) naar een vijver met terrasflats er 
voor, gelegen elders in Beverwijk. En omdat zulke flats als het ware 
achterover hangen, hadden de vissen er ook minder moeite mee vlak 
onder de balkons van deze flats te huizen. En liet nou juist daar een 
dubbele duiker liggen destijds (dat is zo’n betonnen buis onder de 
weg door die 2 vijvers of sloten verbind). In dit geval waren het twee 
grote en vlak naast elkaar. Voor deze twee duikers stond altijd een 
zachte stroming door uit of instromend water, wat niet alleen zuurstof 
gaf voor het waterleven maar ook een permanent open gat in het ijs. 
Het moge duidelijk zijn dat ik een kwartier door de sneeuw was gaan 
beulen om bij die plek te komen. Want je raadt het al, ik ging vissen…

Minuscuul dobbertje
Tot mijn knieën in de sneeuw en 2x onderuit gaand daalde ik uiterst 
voorzichtig de bevroren en spekgladde schuine grasoever af (het is dat 
ik dat wist van dat gras want er was niets meer van te zien, het was één 
dik pak sneeuw). Waar ik meende de rand van de oever te weten, pro-
beerde ik met mijn koude handen een vlokje brood aan mijn haakje 
te krijgen, want dat ging moeizaam maar lukte uiteindelijk. Daarna 
gingen snel de handschoenen weer aan.
Nadat ik mijn minuscule dobbertje met een klein loodhageltje er on-
der in het wak voor de duikers had laten zakken, duurde het geen 10 

minuten voordat tergend langzaam mijn dobbertje begon te wiebelen 
en even traag begon weg te lopen de duiker in...
Ik zette de haak en moest toen acrobatische toeren verrichten om 
enerzijds op de been te blijven op het gladde en schuine vlak waar ik 
op stond en anderzijds de vis uit de duiker te houden. Dat lukte wel 
maar vraag niet hoe. Ik kon de vis immers niet even naar open water 
trekken, want alles was bevroren vanaf een meter of twee á drie voor 
de duikers. Het was dus een hoop gedoe op een stukje wat van amper 
drie bij vier vierkante meter met aan één zijde een betonnen rand die 
gemakkelijk mijn vislijn (nylon) kapot kon schuren en aan de andere 
drie zijden niets dan vlijmscherp ijs... 

Sneeuwkarper
Maar het lukte want de vis had weinig vermogen in deze ijskoude 
tijd en ik hield de lijn vrij door mijn hengeltop zoveel mogelijk in het 
midden van het wak trachten te houden en onder water tot het derde 
oog vanaf de top Dat had wel als minder handige bijwerking dat ik 
dus niet kon zien wat de vis deed en alles op gevoel moest doen. Maar 
dat is het voordeel ’s winters, als de vis traag is. Toen kon ik het zelfs 
blijven volgen op gevoel en zo ving ik mijn eerste sneeuwkarper, tot 
verbazing van een passerende fietser. Nou ja, die wilde passeren maar 
toen de man even vluchtig naar mij keek lag hij meteen onderuit en 
kwam toen maar even bijkomen bij mij en om zijn fiets stuur weer 
recht te zetten. ‘Waar komt die nou vandaan?’ vroeg hij verbaasd toen 
hij de karper in het net en een kuil met sneeuwmuren zag liggen. 

Ik wees naar het open stukje voor de duiker en zei broodnuchter ‘Daar 
vandaan’. Toen vroeg de man ‘Wat zullen die vissen het koud hebben?’ 
en in antwoordde nog nuchterder en grijnzend ‘Ja dat klopt, want ze 
zijn koudbloedig…’

Na deze vis was het binnen een kleine 20 minuten weer raak en weer 
een karper. Na opnieuw veel gedoe om de vis uit de duiker te krijgen 
waar deze snel in gezwommen was, lag ook deze op de sneeuw alsof 
het de koeling van de viswinkel betrof. Maar deze vis leefde en moest 
dus zo snel mogelijk terug. Meten en zo zou geen doen zijn met ijs-
koude handen en bovendien door de lage temperatuur ook niet goed 
voor de gezondheid van het warmte minnende karper ras, dus hadden 
lui zoals ik in die tijd met zulk weer maar één regel: ‘De vis het water 
uit en dan meteen zo snel mogelijk er weer in…’ Dus zo geschiedde! 
(in die tijd maakten we foto’s zodra de vis uit het water kwam en werd 
bijna gelijktijdig onthaakt en weer terug gezet).
Nadat ik tot twee keer toe de rust voor de duiker ruw verstoord had, 
was de vis niet weg maar ik wel want ik kon de kou niet meer trotseren 

Een andere en veel zachtere winter, hetzelfde type karper iets verder op in een vijver
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en begon half stijf richting huis te strompelen. Dat was een wandeling 
(nou ja, geschuifel) van een klein kwartiertje terug (en duurde nu zo 
wat een half uur) welke als voordeel had dat ik het iets minder koud 
kreeg en als nadeel dat ik wel moe en sowieso te koud was en dus meer 
moeite had dan de weg naar de stek toe. Toch kwam ik uiteindelijk 
verkleumd van de kou thuis waar ik meteen weer op de zorg van mijn 
moeder kon rekenen, in combinatie met gemopper over mijn dwaze 
acties...

Warme winters
Tegenwoordig spreekt men van ‘warme winters’ en niet omdat het zo 
warm is in de winter (hoewel je soms verbaasd vast stelt dat het een 
dagje 15 graden overdag is rond de Kerst) maar omdat het verschil met 
vroeger zo groot is. Ergens midden jaren ’90 (ik meen 1996 / 1997) 
hadden we waarachtig nog een keer een Elfstedentocht. Het had lang 
geduurd maar deze kwam net nog goed, want daarna begon het ook 
meteen weer te dooien. Juist doordat er zo lang op gewacht moest 
worden was de ‘Elfstedenkoorts’ behoorlijk toegeslagen in Nederland. 
Velen waren naar Friesland afgereisd omdat vanaf heel vroeg in de 
morgen aan de route te staan om de deelnemers aan te moedigen. 
De meeste anderen waren thuis vanaf het vroegste uur van de dag de 
live uitzending van Studio Sport aan het volgen op de televisie. Deze 
Elfstedentocht leverde behalve de winnaar eeuwige roem ook de Ne-
derlandse zanger Darre van Dijk een hit op en heel veel optredens met 
zijn liedje ‘Jij kan de hele wereld aan’. 
Dat kwam niet in de minste plaats doordat het nummer fenomenaal 
gebruikt werd als afsluiter van de live uitzending van de tocht er toch-
ten door NOS Studio Sport. Ik voel die sfeer nog steeds want ook 

ik had flink Elfstedenkoorts opgelopen. Een zeer besmettelijke ziekte 
met veel commerciële winsten er omheen, maar wel één die veel beter 
door de mensen verdragen werd dan bijvoorbeeld griep. Het kwam er 
dat jaar niet meer van te vissen in de winter.
Een van de jaren daar omheen zat ik eens een avond (en halve nacht) 
diep in het najaar met de Duitser aan het Noordzeekanaal. 
De Duitser is een goede bekende van mij die vorig jaar ter nauwer 
nood overleefde na een maand in coma te hebben gelegen. Er zou een 
Corona infectie ten grondslag aan hebben gelegen, maar volgens mij 
was het een longinfectie t.g.v. dramatische omstandigheden eerder. 
Die november avond leek wel een voorjaarsavond als je van het weer 
uit ging. 
We hadden ieder twee grote strand hengels opgesteld achter een par-
tij levensgrote keien op één van de sluis dijken, door Sportvisserij 
Nederland uitgeroepen tot de ‘Sportvisserij Zone’ (wat destijds met 
grote borden werd aangeduid). Met achter ons de lelijke industrieën 
van wat nu ‘Tata Steel’ heet (maar toen nog ‘Corus Stevedooring’ en 
ooit “Hoogovens IJmuiden’) en voor ons een brede strook diep kanaal 
waar af en toe een gigantisch schip doorheen kwam met daarachter de 

skyline van IJmuiden, zaten we bij twee grote petroleumgas lampen 
(‘Petrolite’ genoemd) te vissen. 

De lampen gaven behalve warmte ook licht om de reflecterende top-
pen van onze hengels goed zichtbaar te houden. Doordat achter ons 
de grote bergen stenen (als een soort hunnebed) de noordooster wind 
weg hielden en voor ons de lampen warmte gaven, zaten we in een 
soort zomeravond klimaat te wachten op de dingen die komen gin-
gen. Het was goed uit te houden zo, maar de bedoeling was dat de 
toppen van onze lange strandhengels stootjes gingen krijgen en dat 
ten teken dat er vis aan hing, maar de regie op onze filmset was blijk-
baar niet goed geregeld. 

Toen na drie uur onafgebroken ‘niets’ er nog eens twee gigantische zee 
bulkschepen door de grote Middensluis (die toen nog korter en smal-
ler was) waren gekomen (en waarschijnlijk het getijde ook veranderd 
was) begonnen de aanbeten toch nog. Een harde klap op één van mijn 
zeer duurzame (en kostbare) ‘Shakespeare Beachcaster Surf ’ met kev-
lar afwerking leek op gul (die hengels van mij buigen moeilijk door die 
kevlar winkkelingen) maar het bleek uiteindelijk toch een grote bot te 
zijn. Ik moest flink werken om deze platvis van bijna een halve meter 
lang met zijn (of haar) hoge rug uit het water te krijgen. Daarna kwam 
er wel een gul (jonge kabeljauw dus) maar dat was op een hengel van 
de Duitser. Er volgde bij hem ook nog twee wijtinkjes en toen was het 
weer mijn beurt. En weer was het groot bij mij, namelijk een tong van 
ruim 40 centimeter. We keken elkaar wel even verbaasd aan want die 
soort verwachtten wij in de zomer wel maar niet eind november…

Vervolgens ging voor het eerst die nacht mijn andere hengel tekeer 
en moest ik voor de derde keer hard werken om een flinke schol te 
vangen. Het was wel even 2x goed kijken en voelen want schol wordt 
vaak verward met bot en vang je doorgaans ook niet zo vaak als bot. 
Daarna een paar korte felle tikken op één van mijn extra stijve hengels 
en dat bleek gek genoeg alleen maar een kleine steenbolk te zijn. Later 
nog zo’n grillig getik dat bleek een kleine wijting te zijn. Kort daarop 
hingen er bij de Duitser op één hengel twee grote botten aan en toen 
was het over.
Het was al diep in de nacht en het moment van stoppen was bepaald 
op twintig minuten vanaf het moment dat wij in overleg het besluit 
genomen hadden. We zagen nu duidelijk dat het water zakte en het tij 
dus (weer) afgaand was. Daar had ik nooit veel mee en nog steeds niet 
in deze omgeving (Zeegat bij IJmuiden). Het was al diep in de nacht 
geworden (rond 2:40u) en toen kreeg ik nog een (vreemde) aanbeet. 
Een keiharde en diepe tik en daarna niks meer. 

Wordt vervolgd in HVZ nieuws nr. 1 2022!

Er uit, meteen foto + haak eruit en direct weer terug. Ook als het vriest. Overdag ijskoud en ’s nachts amper vol te houden. Maar deze keer was het anders
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Karpercommissie
De belangrijkste visveiligheidsfouten die nog te vaak worden gemaakt 

Met onze beschubte vrienden gaan we het liefst zo voorzich-
tig mogelijk om. Toch zijn er altijd nog verbeterpunten op het 
gebied van visveiligheid en daarom check je in dit artikel de 
belangrijkste visveiligheidsfouten die (helaas) nog te vaak 
worden gemaakt!
 
Er bestaat geen enkele karpervisser die alles heeft geleerd zonder eerst 
‘fouten’ te hebben gemaakt. Dit geldt voor zowel het knopen van een 
rig als voor het goed en visveilig omgaan met de karper. Iedere karper- 
visser kan zich nog wel situaties indenken waarbij hij nu denkt: “Had 
ik die kennis van nu toen maar ergens kunnen lezen.”

Iedere karpervisser maakt wel eens fouten!
Het doel van dit artikel is dan ook om karpervissers te informeren en 
scherp te laten zijn op het voorkomen van de genoemde punten. 
Wanneer dit bewustzijn bij zoveel mogelijk karpervissers aanwezig is, 
dan zal de karper (en de visser) hier zeker van profiteren!
We moeten zo zuinig mogelijk omgaan met onze gevinde vrienden!
Wartel en lood komen niet los van het loodsysteem.
Bizar hoe iets dat zo klein is, zulke enorme gevolgen kan hebben.
Het toepassen van een juist formaat wartel is essentieel voor de wer-
king van een loodsysteem. Het biedt de mogelijkheid om de onderlijn 
te kunnen lostrekken uit het loodsysteem en zo de veiligheid van de 
vis bij lijnbreuk te waarborgen.
Een piepklein warteltje kan enorme gevolgen hebben voor de vis!
Een verkeerd formaat wartel zal namelijk niet altijd loskomen uit de 
insert. Het gevolg daarvan zal zijn dat het loodsysteem (al dan niet 
inclusief leader en hoofdlijn) aan de bek van de vis blijft hangen. Je 
vraagt jezelf met dit gegeven toch direct af waarom de onderlijn nog 
wordt gemonteerd aan een leader met vaste wartel?

Voorslagknoop past niet door de loodmontage
Er zijn verschillende knopen te bedenken waarmee de hoofdlijn kan 
worden verbonden met een voorslag, leadcore of kant en klare leader. 
Het is belangrijk om je te realiseren dat deze knoop altijd een kleine 
oneffenheid in de lijn zal aanbrengen en dat niet ieder type knoop 
even gewenst is bij het gebruik met bepaalde loodsystemen. Steekt 
er namelijk een te groot stukje uit, dan kan dit het hele loodsysteem 
belemmeren om van de lijn af te schuiven! Zorg dat je altijd test of je 
voorslagknoop door de loodmontage heen past!
Het gevolg zal zijn dat bij lijnbreuk een vis moet zien te overleven met 
een onderlijn, leader, hoofdlijn en loodsysteem (met lood) aan de bek. 
Het is geen geheim dat onder het gewicht van het lood de haak door 
de bek kan gaan snijden. Veelal duurt dit tot het moment dat de haak 

er letterlijk uit valt of de lijn ergens in vast gestrikt raakt. Hierdoor 
krijgen we de zogenaamde ‘papegaaibekjes’. 

 

Onveilig loodsysteem
De kans op lijnbreuk of het kapot schuren daarvan op bijvoorbeeld 
een mosselbank is niet overal even groot. Laten we eerlijk zijn: hoe 
vaak breekt onze hoofdlijn nu daadwerkelijk als we vissen op een open 
en obstakelvrij water? Zelden! Toch is het kunnen lossen van een lood-
systeem na lijnbreuk wel iets om even bij stil te staan.
Met het gebruik van standaard loodsystemen nemen we feitelijk voor 
lief dat de vis bij lijnbreuk achterblijft met een stuk lijn of voorslag.
Daarom nogmaals de kritische noot: bij conventionele loodsystemen 
kunnen we nooit voorkomen dat een stuk hoofdlijn, al dan niet in-
clusief lood, leader of voorslag, bij lijnbreuk door de vis moet worden 
meegesleept. Feitelijk altijd, maar zeker op obstakelrijk water is dit een 
zeer onwenselijke situatie die maar al te vaak slecht afloopt…

 

Wanneer we ons van dit gevaar bewust zijn, is het makkelijker een 
keuze te maken voor een systeem waarmee wordt voorkomen dat de 
vis met het lood en een stuk lijn achterblijft. 

Een visveilig loodsysteem
Sinds enkele jaren zijn er diverse visveilige loodsystemen op de markt 
verschenen. Het unieke aan deze systemen is dat de rig NIET vastge-
knoopt wordt aan de hoofdlijn. Hierdoor kan de karper de hoofdlijn, 
leader en het loodsysteem bij lijnbreuk ten allen tijde kwijtraken. 
Lijnbreuk kan iedereen weleens overkomen. We kunnen echter de ne-
gatieve gevolgen hiervan wel zoveel mogelijk inperken door gebruikt 
te maken van een visveilig systeem. 
Bij lijnbreuk met een standaard loodsysteem heeft de vis namelijk een 

Dit soort dramatische taferelen willen we natuurlijk ten allen tijde voorkomen ...

Een te nauw tail rubber en een knoop met een te groot tag end belemmert de doorvoer 
van de voorslag knoop

Hierop gaat zelfs de sterkste lijn stuk!



nieuws december 2021                                21kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

serieus probleem. De rig, een leader een meters lijn kunnen dan niet 
gelost worden. 

Een karper bewaren in zuurstofarm water
Een karper bewaren in zuurstofarm water is iets dat we te allen tijde 
moeten voorkomen. Ondiep water en de toplaag van dieper water be-
vatten in de zomermaanden vaak weinig zuurstof. Ook kan het voor-
komen dat de zachte bodem veel blubber of rottende watervegetatie 
bevat, waardoor er minder zuurstof is. Als laatste moeten we proberen 
te voorkomen dat de karper wordt gezakt tussen wier. Waterplanten 
hebben namelijk de eigenschap dat deze, anders dan overdag, ’s nachts 
juist zuurstof aan het water onttrekken. 

Besluit je toch dat je een bewaarzak nodig hebt, kies er dan bij voor-
keur eentje die is voorzien van grote mazen. Dit omdat is aangetoond 
dat het voor een karper gemakkelijker is om water door de kieuwen te 
laten vloeien bij grotere mazen. Til je de vis uit het water, doe dit dan 
door de zak zo breed mogelijk vast te pakken. De vis zal namelijk na 
een bewaarperiode zonder enige twijfel behoorlijk tekeer gaan, waar-
door er vinnen kunnen scheuren.
Denk altijd goed na bij het gebruik van een bewaarzak!

De karper tillen als de vinnen niet plat langs het 
lijf liggen
Controleer voordat je het schepnet, weegzak, sling of bewaarzak optilt 
altijd of de vinnen strak langs het lijf van de vis liggen. Wanneer dit 
niet het geval is, kan een vin namelijk gemakkelijk breken. Een punt 
dat al veelvuldig is aangehaald, maar zoals altijd geldt ook hier: herha-
ling kan geen kwaad. Let bij het optillen van de vis altijd op dat de 
vinnen strak langs het lijf liggen!

Een vis dragen in een opgerold schepnet
Om een vis gemakkelijk naar de onthaakmat te tillen, rollen sommige 
karper vissers het net op rond de armen van het schepnet. Wat daarbij 
onbewust vaak gebeurt is dat de leader of hoofdlijn daarbij ook wordt 
mee gerold. Het korte stukje lijn dat tussen de haak en de in het net 
gerolde hoofdlijn is overgebleven, kan tijdens het tillen onder grote 
spanning komen te staan. Hierdoor kan dus ook de haak onder grote 

druk komen te staan! Het gevolg kan zijn dat de haak in de bek gaat 
snijden of in een ergste geval zelfs uit de bek wordt getrokken. 
Dit resulteert zonder meer in een lelijke en bovenal onnodige wond 
aan de kwetsbare bek van een vis! 

 

Vermijd het dragen van een vis
Overigens is het tillen van een vis iets wat je sowieso zoveel mogelijk 
moet vermijden. Vaak gaan vissers bij het fotograferen en/of terugzet-
ten van de vis lopen met hun vangst, waardoor het risico bestaat dat 
de vis uit je handen glipt. Zorg dat je zo min mogelijk met de vis gaat 
lopen! Als de vis begint te spartelen, kan het (zeker bij een grote vis) 
zijn dat je hem even niet meer houdt en de vis op de grond valt. 
Dit kan natuurlijk onnodige schade opleveren en dat wil je niet! 
Vermijd het tillen dus zoveel mogelijk en zorg er zeker bij grotere vis-
sen voor dat je hem samen optilt.
Een vis van boven de 15 en meer kilo is niet eenvoudig te vervoeren. 
Doe dit dus zo min mogelijk en houd de vis bij voorkeur boven het 
water!

Vaak weten we wel dat de kans op verspelen nu groot is, maar doen we 
het toch! Laten we ons bewust blijven van het feit dat een karper door 
de hoeveelheid rek in de lijn minder gemakkelijk is te sturen en je dus 
niet of nauwelijks kunt voorkomen dat hij een obstakel inzwemt. 
De kans op vast zwemmen en verspelen is met nylon dan ook zeer re-
eel. Vis op grote afstanden of tegen obstakels altijd met een sterke lijn!
(voorslag). Het is te hopen dat dit artikel een bijdrage levert aan de 
bewustwording rondom het thema visveiligheid. Natuurlijk is het niet 
reëel om te de denken dat alle bovengenoemde punten altijd volledig 
kunnen worden uitgebannen. Als we echter allemaal eens kritisch naar 
onze eigen aanpak kijken, dan is er nog altijd volop winst te behalen. 
Het stukje bewustwording draagt bij aan het voorkomen van onnodi-
ge stress of schade aan de gevangen vis. De karper zal je dankbaar zijn!
Succes aan de waterkant en als je erop uit trekt: vis veilig of vis niet.

Karpercommissie HVZ 
Bas Witte 

Bewaar de vis altijd in een ruime zak of sling op een zuurstofrijke plek!

Een perfecte toeter, zo zien we het graag!

Dril met je verstand en voorkom uitgescheurde bekken!
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Karpercommissie
Koppelwedstrijd met de reddingsbrigade in oktober 
Alle voorbereidingen waren gedaan, de 20 mooie stekken wa-
ren gemaaid door Remco, Marten en ik zelf om in het weekend 
wedstrijd te gaan vissen. We hadden nog nooit zoveel koppels 
gehad: 19 in totaal.

1 koppel heeft zich helaas op het laatst afgemeld. Nog even inschrijven 
en de stekken loten voordat we vrijdagavond gaan beginnen aan de 
wedstrijd en dan krijg je donderdagochtend een berichtje dat er za-
terdag een grote landelijke oefening met reddingsboten en brandweer  
wordt gehouden op de Jagersplas. Van vroeg in de ochtend tot laat in 
de middag met 33 reddingsboten en div. vaartuigen van de brandweer.

Paniek
Paniek bij de wedstrijdleider. Wat moet je doen? Onze wedstrijd was 
bij de gemeente al in juni aangevraagd en goedgekeurd. De wedstrijd 
afblazen kan niet. Vissen eigenlijk ook niet. Dan maar bellen met de 
regionale reddingsbrigade in IJmuiden. 
Na urenlang overleg zijn er afspraken gemaakt en van onze kant wat 
verandering aangebracht en besloten we om toch te gaan vissen.
Vrijdag de gehele dag gingen de koppels naar de gelote stekken en 
werden de hengels op scherp gezet want om 19.00 uur begon de  wed-
strijd. Al gauw in de avond werd er vis gevangen.
Bas op stek 1 een 14,5 pond schub en gelijk op stek 11 door Jimmy een 
spiegel van 20,4 pond wat tevens de eerste gevangen spiegel was. 
Goed voor een waardebon van 25 euro bij Engelhart IJmuiden.
Verder verliep de nacht rustig. Op stek 1 nog een karpertje door (Rem-
co) 8 pond.
Voordat de drukte echt begon een melding van een schub van 38 pond 
op stek 12 en wie anders dan Ramon en Gerwin ook weer goed voor 
een waardebon van 25 euro bij Engelhart IJmuiden de zwaarste karper. 

Parade
Zaterdagochtend kwamen de eerste verkenningsboten van de jury de 
plas op en binnen de kortste keer lag de plas vol en werd het een para-
de van boten. De reddingsbrigade ging zoekend via een opdracht naar 
slachtoffers in diverse sloten. Dit ging door tot einde middag. Van 
de gemaakte afspraken kwam niets terecht. Lijnen en markeringen 
werden stuk gevaren en op de meeste stekken kon niet gevist worden. 
Stek 9 op het Surfstrand ging na overleg met de wedstrijdleiding ook 
inpakken en hield het voor gezien. Daar was het veel te druk met 
boten en toeschouwers. 
Dit koppel bestond onder andere uit Ruud van RC voerboten uit 
Berkhout en die beloofde ons dat hij bereid is om een lezing voor 
HVZ over vissen in Frankrijk en over voerboten te houden.
Alle koppels hadden de gehele dag veel last gehad van de oefening  
(alleen stek 7 niet, die zaten bij de zwemstrandjes te vissen). 
Dus op div. stekken werd er niet meer gevist. Ondanks de drukte 
pakte Frits nog een karpertje op stek 4. en stek 3 had ook vis maar bij 
aankomst van de controleur was de karper alweer vrij. De rits van de 
zak was niet goed dicht gedaan.

Op een paar stekken werden ook nog een paar karpers verspeeld. 
Daar zaten zeker een paar zware bij.
Op stek 7 in de sloot bij de zwemstrandjes vingen Sjoerd en Rob 3 
karpers maar deze stek had geen last van de oefening.
In de late middag toch nog 2 karpers op stek 11. 
Weer een mooie oude schub van 32 pond en dit koppel ging dan ook 
aan de leiding.
Om zes uur was de plas eindelijk weer stil en konden we de hengels 
weer prepareren en proberen om er nog wat van te maken.

Slotenrace
Het was een mooie stille avond. We konden nog lang buiten zitten. 
Halverwege de avond werd de plas verstoord door een hoop geronk; 
twee grote speedboten met volop licht met wat idioten er in kwamen 
even demonstreren wie het hardst kon varen. 
Ze gingen met hoge snelheden door alle sloten racen. Dit heeft een 
uur geduurd en bij ons was de moed al opgegeven om nog wat te 
vangen. We hebben die nacht dan ook heerlijk geslapen er werd niets 
meer gevangen. Zondagochtend werden de spulletjes al een beetje op-
geruimd om op tijd bij de prijsuitreiking  te zijn. Toch hebben we 

Karperwedstrijden 2022
De datums voor de karperwedstrijden van volgend jaar zijn bekend.

De voorjaars koppelwedstrijd is op 13 t/m 15 mei 
De najaars Koppelwedstrijd is op 7 t/m 9 oktober 

En volgend jaar een karpercompetitie op verschillende wateren in 
de maanden april, mei, juni, september en oktober.
De wedstrijden worden dan gehouden op de laatste zaterdag van 
de maand het zijn 5 wedstrijden van 24 uur in is individuele.
Voor informatie mail naar baswitte1@hotmail.com 

Karper Commissie HVZ
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ondanks dat we heel veel last hebben gehad van de oefening en speed-
boten een gezellig weekend met mooi weer gehad.Met als afsluiting 
de prijsuitreiking die op voortreffelijke wijze gedaan werd door Joop 
Gruijs en een heerlijke BBQ met saté en hamburgers (Frits bedankt 
voor de inkoop) die verzorgd werd door Chris Hagens en assistent. En 
voor de drankjes enz. was onze kantinebeheerder Maarten aanwezig. 
Mannen bedankt maar weer.

De prijzen
De eerste prijs ging naar Jimmy en Rene met 38,4 kilo.
De tweede prijs ging naar wie anders Ramon en Gerwin met 34,9 kilo
De derde prijs ging naar Sjoerd en Rob met 16,1 kilo.
Eerste spiegel Jimmy 20,4 pond.
Zwaarste karper Ramon 38 pond.

Pechprijs John Valk. Lijnen stuk gevaren en een eend gevangen en 
weer keurig bevrijd. De grote wisselbeker beschikbaar gesteld door 
Watersport IKE te Uitgeest werd gewonnen door koppel Jimmy en 
Rene van stek 11. De andere koppels gingen allemaal met een prijsje 
naar huis.
Graag zie wij jullie allemaal weer terug bij onze voorjaarswedstrijd 
volgend jaar. (Als jullie ideeën hebben voor een andere locatie om te 
vissen laat het ons dan weten).

Bas Witte, coördinator karpercommissie 

Dank aan de sponsors voor deze wedstrijd!



    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
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op voorraad


