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Agenda

Commissie zout
27 maart 1e wedstrijd: bootvissen vanuit Har-
lingen. Zie voor het volledige programma p.5 

Jeugdcommissie
23 april workshop en vislessen ´leer vissen´
in HVZ clubgebouw. Zie voor het verdere 
programma p. 6

HVZ Hengelsportbeurs
24 april, sporthal Zaanstad Zuid

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

Roofviscommissie
26 juni snoekbaars dag jeugd vanuit de boot 
op de Zaan
Zie voor het verdere programma p. 7

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

Voorwoord 
Dit HVZ nieuws is helaas wat later dan 
normaal uitgebracht. Gewoonlijk begin-
nen we het jaar met een HVZ Nieuws 
als aankondiging van onze Hengel-
sportbeurs in februari, alsmede met 
vermelding van de eerste activiteiten 
van het kalenderjaar. De beurs kan naar 
verwachting wel doorgaan en staat nu 
gepland op zondag 24 april, zie ook de 
aankondiging op bladzijde 3.

Het laatste HVZ Nieuws van 2021 stond bol 
van de HVZ-activiteiten. Hopelijk kunnen 
we ook in 2022 onze leden weer een mooie 
diversiteit aan bezigheden aanbieden en zon-
der beperkingen invullen. De eerste activitei-
ten zijn gelukkig weer begonnen, of worden 
aangekondigd. Kijk natuurlijk ook regelma-
tig op onze website voor de meest actuele 
informatie.

Verkiezingstijd
In januari werden wij opeens geconfronteerd 
met een notitie van de Partij voor de Dieren 
(PvdD) aan de gemeenteraad. De raadsle-
den mochten zich buigen over zeven punten 
variërend van een verbod op hengelen, het 
afschaffen van vislessen op scholen tot een 
verbod op het gebruik van (vis)lood.
Na kort beraad werden, net als in 2019 bij de 
totstandkoming van de Nota Dierenwelzijn, 
tegenargumenten opgesteld en verzonden 
aan de raadsleden. 
ROSA en de Socialisten steunden het voorstel 
van de PvdD. De PvdD vond verder vrijwel 
geen steun, alleen het punt over loodvrijvis-
sen vond bij een aantal raadsfracties gehoor.
 
Loodvrijvissen
Dit resulteerde in weer een nieuwe motie 
waarmee per 2025 het gebruik van vislood in 
de gemeentewateren van Zaanstad, vallend 
onder onze huurovereenkomst met Zaan-
stad, wordt verboden. De PvdD kreeg bij het 
indienen steun van de Socialisten, Groen-
Links, PvdA, Rosa, D’66 en het CDA. 
Voor wat betreft het loodvrijvissen ligt er al 
sinds 2018 een Greendeal Sportvisserij Lood-
vrij, afgesloten tussen de Unie van Water-
schappen, Sportvisserij Nederland, de Over-
heid en leveranciers.
De verwachting is dat vanaf 2023 de fabri-
kanten loodvrij moeten produceren en dat 
loodproducten daarmee ook niet meer wor-
den aangeboden. Alternatieven zijn er al en 
worden steeds meer ontwikkeld en zullen 

straks volledig als loodvervangers fungeren. 
De behandeling van de motie is door tijd-
gebrek doorgeschoven naar de raadsvergade-
ring van 10 maart. De kopijsluiting van dit 
HVZ nieuws was ca. drie weken eerder dus 
voor de uitkomst verwijs ik naar een bericht 
op onze website.

Als HVZ hebben wij wel erg veel moeite 
met een loodverbod per 2025 in de gemeen-
tewateren van Zaanstad. Het zou betekenen 
dat je bijvoorbeeld in de Zaan niet met lood 
mag vissen en wel in de Westzanerpolder of 
het Oostzanerveld als water van het HHNK. 
Niet uit te leggen aan onze leden of henge-
laars van buitenaf omdat beide categorie wa-
teren zijn ingebracht in de vispas. 

Is het dan gewoon verkiezingsretoriek? 
Hopelijk doen onze HVZ leden hier niet aan 
mee en laten zij hun stem horen. 
Er zijn zelfs raadsleden die vissen, zoals Har-
rie van der Laan van POV, fervent tegenstan-
der van de motie en HVZ lid Tjeerd Pieter-
sma van de PvdA, die helaas wel de motie 
steunt.
Daarnaast kandidaatsraadslid Peter Kranen-
burg van Democratisch Zaanstad. Als HVZ 
lid stelt hij zich, op pagina 15 voor en toont 
zich naast een enthousiast hengelaar ook een 
tegenstander van de motie.

Natuurlijk gaat het bij de Zaanse politiek niet 
alleen om het vissen al dan niet met lood en 
hebben de verschillende partijen meer speer-
punten en politieke opvattingen. Toch hoop 
ik met het voorgaande je als HVZ lid in ieder 
geval wat meer informatie te hebben gegeven 
over de problematiek die ons als HVZ raakt. 
Laat je stem dus niet verloren gaan.

Wim de Vries
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter
P.  Breedijk, secretaris
H. Hagestein, 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.

Hoorde, dat visrestaurants
gesloten 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Van de redactie
En daar zijn we weer! 
Opeens kwam daar het leuke bericht dat er toch een Hengelsportbeurs 
komt dit jaar. En met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht was 
het belangrijk om u nog op tijd van nuttige informatie te voorzien. 
Zodoende hebben we even extra gas gegeven en was iedereen bereid 
snel aan de slag te gaan met kopij. En voila, het is gelukt. 16 pagina´s 
schoon aan de haak om dit nieuwe jaar weer te starten. 
Met positieve vooruitzichten. Want nu de maatregelen steeds meer 
verdwijnen, komt gelijk de energie bij iedereen opborrelen. 
De commissies maken plannen en een mooi nieuw programma ligt 
voor u klaar. Op naar de voorbereidingen van de Hengelsportbeurs. 
Meer daarover leest u in het volgende nummer binnenkort.

Annegreet van der Ros

Toch nog een HVZ Hengelsportbeurs op 24 april
Februari 2020 was de laatst gehouden HVZ Hengelsportbeurs 
in de sporthal in Zaandam Zuid.
Toen waren we net op tijd in de week voordat Nederland op 
slot ging. Het jaar daarop moest de beurs wel worden afgebla-
zen omdat het coronavirus nog te heftig aanwezig was. 

Ook dit jaar in januari was er nog geen peil op te trekken of de beurs 
op 27 februari zonder grote beperkingen kon doorgaan.
Maar de vooruitzichten zijn goed dus hebben we besloten de gok te 
wagen en is de Sporthal Zaanstad Zuid gereserveerd voor 24 april. 

Direct hebben wij een aantal deelnemers benaderd die ook in februari 
aanwezig wilden zijn en de meesten komen ook graag in april. 
Op de beurs zullen de vertrouwde stands, HVZ-commissies en win-
keliers aanwezig zijn en natuurlijk onze geweldige ruil-/tweedehands 
beurs die de grootste van Noord-Holland is. 

Verkoop hengelspullen
In het volgende HVZ Nieuws begin april informeren wij je hoe en 
waar je je overtollige hengelspullen voor verkoop kunt aanbieden, die 
wij die dag voor je uitstallen en verkopen.
Op onze website www.hvznet.nl is meer info over de hengelsport- en 
ruilbeurs te vinden.

Vorig jaar bestond onze vereniging 80 jaar maar door de coronaperi-
kelen hebben we dit niet kunnen vieren. Hieraan zal dus op de beurs 
extra aandacht worden besteed met een paar geweldige prijs acties en 
een attentie voor de HVZ-leden op vertoon van de HVZ-vispas. Zoals 
gewoonlijk is de toegang tot onze beurs gratis.
In HVZ Nieuws nr.2 en onze website/facebook dus meer over ons 
Hengelsportevenement dat je zeker niet wil missen aan de start van 
het visseizoen.
Zoek de spullen vast op die je wil verkopen om eventueel nieuw te 
kopen op de beurs. Alle deelnemende winkeliers hebben mooie acties.

Frans Hagens



    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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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



Programma 2022
 
1e wedstrijd: Zondag 27 maart 2022
bootvissen vanuit Harlingen
  
2e wedstrijd: Zondag 10-april 2022
vissen van de pier in Wijk aan Zee
  
3e wedstrijd: Zondag 8-mei-2022
bootvissen vanuit Harlingen
  
4e wedstrijd: Zondag 29-mei 2022
vissen van de pier in Wijk aan Zee
  
5e wedstrijd: Zondag 11-september 2022
bootvissen vanuit Harlingen
  
6e wedstrijd: Zondag 2-oktober 2022
strandvissen in Wijk aan Zee
  
7e wedstrijd: Zondag 23-oktober 2022
bootvissen vanuit Harlingen
 
8e wedstrijd: Zondag 27-november-2022
vissen van de pier in Wijk aan Zee met aansluitend
diner.
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Commissie zout
Beste zeebonken,
Als commissie gaan wij er vanuit dat we dit jaar weer een 
mooie en volledige competitie kunnen vissen, inclusief gezel-
lige prijsuitreikingen en tombola’s na afloop.

Helaas hebben we wel moeten besluiten de jaarlijkse zeevisavond ook 
in 2022 niet door te laten gaan, maar dit maken we goed in 2023! 
Met een mooie prijsuitreiking van seizoen 2022!
We denken weer een mooi programma samengesteld te hebben. 
Helaas is het bootvissen in Scheveningen een stuk lastiger geworden. 
Met de Twee Gebroeders vanuit Harlingen hebben we een mooi alter-
natief gevonden, vooral nu de vangsten op het Wad weer aantrekken.
We hopen jullie allemaal weer te zien aan of op het zilte nat!

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 De Liefhebbers aan Zee (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). We vissen van 8.30 tot 12.30 uur. 

Bootvissen
Het inschrijfgeld bedraagt €25,‐ (inclusief 50 pieren). Denk je extra 
pieren of ander aas nodig te hebben dien je dit zelf te mee te nemen. 

We verzamelen we om 7.30 uur in Harlingen (let op: het adres is ge-
wijzigd: Nieuwe Willemskade 11, 8862 RZ Harlingen). 
Materiaal: een boothengel met een Paternoster met max. drie haken.
LET OP! Opgeven kan tot de woensdag voorafgaand aan de zondag  
dat we gaan vissen in verband met het regelen van pieren enz.  
Geef je op bij een van de commissieleden (of stuur een mail naar 
zeevissen@hvznet.nl). 

Ruben den Uil

Strand Wijk aan Zee 
21 november 2021
Er was een matige wind voorspeld deze dag en het tij was ook 
zeer gunstig. Er werd gevist van hoogwater naar laagwater en 
dit maakte de verwachting op veel vis hoog.

De 16 deelnemers die aanwezig waren, hadden er ook erg veel zin in.
Maar tijdens de eerste worpen bleek gelijk al dat het een taaie dag zou 
worden. Het apenhaar(wier) temperde de hoge verwachtingen. 
De zee zat er vol mee en door de stevige stroming zat je lijn meteen vol 
met dit vervelende spul, wat vissen vrijwel onmogelijk maakte. 

Gelukkig was het droog en het zonnetje maakte het zeer aangenaam. 
Halverwege de dag werden de vissers getrakteerd op een broodje war-
me worst. Er was nog een bokaal te winnen voor degene met de groot-
ste zeebaars. Helaas werden er geen zeebaarzen gevangen. 
Wel werd er een bot gevangen door Wim den Uil. Grote klasse en zo 
zie je maar weer dat doorzetten altijd beloond wordt. 
Na afloop stond er nog een lekker broodje kroket voor ons klaar en op 
de parkeerplaats werd de bokaal aan Wim uitgereikt.  
Ondanks de slechte vangsten was het toch weer een heerlijke visdag.

 Groeten, Frank
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Jeugdvissers zitten goed bij Hengelsportvereniging Zaanstreek
De jeugdcommissie van HVZ organiseert jaarlijks een activitei-
tenprogramma dat speciaal gericht is op jeugdige hengelaars. 
Voor onze jeugdleden organiseren wij workshops, wedstrij-
den en competities. 

Op basisscholen geven wij vislessen aan kinderen die het vissen nog 
moeten leren. Daarnaast staan er twee zogenaamde koppelwedstrijden 
op het programa, waar kinderen met hun vader, moeder, opa, oma of 
buurvrouw een tweetal vormen en in teamverband vissen.
De nadruk ligt bij ons op fijn buiten bezig zijn en van elkaar leren in 
een ontspannen sfeer. En hoewel er bij wedstrijden altijd een winnaar 
is, zijn er bij ons nooit verliezers. Iedereen krijgt aandacht, ieder kind 
krijgt tijdens activiteiten iets te drinken, soms iets lekkers te eten en 
na afloop altijd een prijsje. 

Gratis deelname
De deelname aan alle activiteiten is gratis!
De details van het acitiviteitenprogramma publiceren wij op de jeugd-
pagina van de HVZ website www.hvznet.nl.
Hieronder vindt u alvast de hoofdlijnen van het programma 2022.

En nu maar hopen en duimen dat we dit jaar niets hoeven te annule-
ren vanwege coronamaatregelen.

Vismeesters
Visles geven op de basisschool, wie wil dat ook?
Onze vereniging heeft op dit moment twee actieve vismeesters en ge-
lukkig veel vrijwilligers die als viscoach fungeren bij vislessen. 
In de Zaanstreek staan zo veel basisscholen, dat twee vismeesters 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 jouw viskennis over te brengen in een en-
thousiaste schoolklas? Of zie je het niet zo zitten om voor de klas te 
gaan staan, maar wil je de kinderen wel graag als vrijwilliger helpen bij 
het vissen? Stuur dan een bericht aan jeugd@hvznet.nl en dan spreken 
we alle aspecten met je door.

Biologieles
Bij een visles leer je de kinderen in hun vertrouwde klaslokaal ‘s mor-
gens eerst hoe en waar vissen leven. Aan de hand van een slim inge-
richte zoekkaart laat je ze spelenderwijs zien hoe je vissen kunt herken-
nen. Voor de biologieles gebruik je een door Sportvisserij Nederland 
gemaakte diapresentatie. In de les wordt veel aandacht besteed aan het 
respectvol en voorzichtig omgaan met gevangen visjes. Het onthaken 
van een gevangen vis oefenen de leerlingen met behulp van een nogal 
lelijk uitgevallen oranje kunstvisje en een hakensteker. 

Pakket
Aan het einde van de ochtendles geef je hen 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 middag-
pauze gaan de kinderen naar de waterkant om onder begeleiding van 
een klein legertje vrijwillige viscoaches te leren vissen! 
Hengels, lokvoer en maden worden ter beschikking gesteld door 
Sportvisserij Nederland.

Peter van den Outenaar

Programma

23 april: workshop en vislessen “leer vissen” in- en bij ons clubge- 
bouw en in de Heerenhuissloot.
1 mei: workshop en vislessen “leer baarspeuteren” langs de Simon 
Gammerkade in Zaandijk
11 mei t/m 6 juli: 9 witviswedstrijden op de woensdagavond in de 
zomercompetitie
22 mei en 11 september: koppelwedstrijden jeuglid/volwassene
29 oktober: feestelijke seizoensafsluiting met bingo en tombola
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Roofviscommissie
Verslag doodaaswedstrijd 
Op 12 december organiseerde de Roofviscommissie voor de 
eerste keer een doodaas wedstrijd op de Jagersplas. Er werd 
gevist om de grootste Baars, Snoekbaars en of Snoek.
Er waren 20 deelnemers aangemeld waarvan uiteindelijk 16 
zich ´s morgens melden voor deze wedstrijd.

Om 8.30 uur vertrokken deze vol goede moed naar de waterkant na 
een kop koffie welke aangeboden werd door de HVZ.
De weersberichten waren niet goed; bij aanvang begon het gelijk te 
regenen wat tot het einde van de wedstrijd ook bleef doen. 

Wolhandkrab
Er werd veelal statisch gevist met als aas van spiering tot makreeltjes 
om een roofvis te kunnen verleiden. Een enkeling vertrouwde er op 
met een dobber aan de gang te gaan.
Dit alles mocht niets baten. De enige beweging die de beetmeters 
noteerden was dat de wolhandkrab en kreeften zich te goed deden aan 
deze extra aangeboden lekkernij.

De regen zorgde ervoor dat enkele deelnemers vroegtijdig afhaakten 
en op zoek gingen naar droge kleding.
Het was gewoon net als Max Verstappen welke in de laatste ronde 
Wereld Kampioen werd, dat Remco Ouwenhand 5 minuten voor tijd 
beet kreeg . 

Dit resulteerde in een mooie snoek van 96 centimeter en in ieder geval 
met een van de prijzen naar huis ging. 
Hierbij wil ik Bas Witte en Marten Verweij bedanken voor hun inzet 
om de roofviscommissie te assisteren.

Piet Breedijk

Roofvisdagen/wedstrijden
Onze roofviscommissie is voornemens onderstaande roofvisdagen/ 
wedstrijden te organiseren in 2022. 

Houd onze website in de gaten voor de details. 
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via 
hvzroofvis@gmail.com. 

26 juni snoekbaars dag jeugd vanuit de boot op de Zaan
11 september Streetfishing wedstrijd 
2 oktober Snoekbaarswedstrijd 
6 november Three of a Kind wedstrijd op De Zaan
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Vissen op het Noordzeekanaal 
Een dagje mee met visfanaat Jimmy Ike en Marten Verweij 
naar het Noordzeekanaal met de boot om te gaan vissen op 
snoekbaars dat is heel wat anders dan op karper vissen. Niet 
mijn manier van vissen maar ik wilde het wel een keer mee-
maken.

De boot werd in de vroege ochtend bij de den Uylbrug in Zaandam te 
water gelaten en ik zou later opgepikt worden. Dat ergens opstappen 
viel achteraf niet mee maar uiteindelijk ben ik bij het Barnegat waar 
de woonboten liggen opgestapt. 
En met een gangetje van ongeveer 50 km p/u naar de visplekken ge-
varen over de golven is wel een belevenis en weer eens wat anders dan 
de Jagersplas.

Actief vissen
Ik heb eerst maar eens een tijdje naar ze zitten te kijken want je bent 
echt actief aan het vissen. Steeds je hengel een stuk op halen en laten 
zakken (verticalen) en dat is toch anders wat ik gewend ben; statisch 
vissen op karper en rustig aan de waterkant zitten.
De mannen vingen om en om een snoekbaarsje of een baars. 
Ik zat eigenlijk te wachten op een flinke snoekbaars maar die vang je 
niet gauw volgens Jimmy. Wel door de beroepsvissers met netten die 
langs de kanten onderwater staan. De grote snoekbaars blijft hangen 
in de netten maar de kleintjes gaan er doorheen.

Scheepvaart
Als het op een visplek niet wil lukken met vangen, zoeken ze weer een 
ander plekje dus op zo´n dag vaar je al gauw een stuk weg.
Maar wat is het druk met de scheepvaart. Je moet wel goed uitkijken 
of het allemaal veilig is (dat heb je ook niet met karperen voor je 
tentje).
Het was die dag al flink koud maar nog wel droog maar dat werd in de 
middag wel anders. Regen dus koud en nat en gewoon bleven de man-
nen doorvissen tot een uurtje of vier. Ik had het een tijdje geprobeerd 
om wat te vangen maar dat is niet gelukt.
Jimmy bleef zijn visje wel vangen en bij Marten wilde het niet meer 
lukken. Ik had de hengel al in de boot gelegd en heb lekker zitten 
kijken. Eerlijk gezegd is het niets voor mij deze visserij maar om een 
dagje weer mee te gaan voor de gezelligheid hou ik me wel aanbevolen 
(maar dan wel met schone laarzen Jimmy).
Bedankt mannen het was een gezellig dagje.

Bas Witte

Van de Secretaris
Het is begin februari dat ik dit stukje schrijf. Corona is nog niet 
op zijn retour maar er komen gelukkig steeds meer vrijheden. 

Het verenigingsleven begint weer op te starten en we hebben gelukkig 
wel door kunnen vissen. Als het goed is, is de vliegvisclub weer druk 
bezig met binden. Ook het klaverjassen is weer begonnen. 
En er zijn diverse programma`s door de commissies samengesteld 
waar elders in dit HVZ Nieuws aankondigingen van worden gedaan. 
Verder zou ik ook nog even terugkomen op de landelijke perikelen 
over de bestuursvorm welke Sportvisserij Nederland voor ogen heeft. 
Het toekomstperspectief is dat de zeven federaties, die tussen de ver-
enigingen en de landelijke SN zitten worden opgeheven. Stemrecht 
gaat naar de verenigingen toe, die door 57 vertegenwoordigers wordt 

ingevuld. Er komen regionale kantoren voor ondersteuning van de 
hengelsportvereniging. Verder wordt de controle (boa) centraal aan-
gestuurd, evenals meerdere administratieve zaken. Kortom nogal een 
forse bestuurlijke verandering. Het zou fijn zijn als dit op korte ter-
mijn ingevoerd kan worden, er wordt tenslotte al vier jaar over ge-
sproken. Het proces is gestart  en er wordt momenteel met de hengel-
sportverenigingen lokaal hierover gesproken. Ik zal u in het volgende 
nummer van HVZ Nieuws op de hoogte blijven houden over deze 
ontwikkelingen.

Piet Breedijk
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Karper voer, aas en gedragingen
Voertips en voertechnieken bij het karpervissen en gedragingen per maand

Het gaat niet over zoveel mogelijk voeren… integendeel zelfs. 
We willen je graag bewust laten worden van de hoeveelheid 
die je voert en de verschillende manieren van voeren.

Hoeveel moet ik voeren bij het karpervissen?
Een veel gestelde vraag, die helaas niet eenvoudig te beantwoorden is. 
Of je moet voeren en de hoeveelheid die je wilt gaan voeren, is afhan-
kelijk van het soort water dat je wilt gaan bevissen. 
Zo kan veel voeren op druk beviste wateren juist een negatief effect 
hebben. Ook zijn factoren als jaargetijde, waterdiepte en weersom-
standigheden belangrijk voor de voerhoeveelheid.
Heeft voorvoeren zin? Voorvoeren kan zeker nuttig zijn. 
Als je wilt gaan voeren raden we je aan om eerst vooronderzoek te 
doen. Stel jezelf vooraf een duidelijk doel.
Probeer inzicht te krijgen in onderstaande factoren, zodat je na kunt 
gaan denken over je voerstrategie:

> Hoe ziet het karper bestand eruit? (denk aan informatie van  
 hoeveelheid vangsten)
> Is er sprake van hengeldruk/dressuur?
> Met welke aas wordt er door anderen gevist/gevoerd?
> Hoe is de bodemstructuur?
> Hoe diep is het water?
> Is het een open water (rivier/kanaal) of afgesloten water 
 (vijver/meer)?
> In welke periode van het jaar wil je     
 gaan vissen/voeren?
> Welke temperatuur heeft het water?
> Is er sprake van stroming?
> Hoe is het witvis bestand?
> Zijn er zoetwaterkreeften aanwezig?
> Zijn er watervogels (zoals meerkoeten) die je stek kunnen  
 leegvreten?
 
Zodra je bovenstaande vragen beantwoord hebt, kun je een plan van 
aanpak gaan maken. 

Bedenk hoelang je wilt gaan voe-
ren en hoeveel tijd je dit gaat kos-
ten. 
Wil je meerdere stekken gaan aan-
voeren of richt je je op slechts één 
stek en welke voer wil je gaan ge-
bruiken?
Welke aassoorten zijn geschikt om 
mee (voor) te voeren?
 

In principe is bijna ieder karper aas geschikt om mee voor te voeren. 
Bepaalde aassoorten zullen echter sneller door karpers worden geac-
cepteerd dan andere. Dit heeft met name te maken met het vertrou-
wen in het aas.
Ook heb je met sommige voersoorten meer last van witvis dan met 
andere soorten. Dit hoeft echter niet direct een nadeel te zijn, aange-
zien witvis vaak ook karpers aantrekt. 

De meest gebruikte aas voersoorten zijn:

> Boilies; deze aassoort is zeer geschikt om voor te voeren. 
> Groot voordeel is dat je hierbij minder risico loopt dat gro- 
 te groepen witvissen je stek leegvreten. 
> Boilies kunnen echter na verloop van tijd wel zacht worden  
 waardoor ze alsnog als witvis voer kunnen dienen. 
> Tip: knip op snelstromend water je boilies doormidden  
 Hiermee voorkom je dat ze door de stroming van je voer 
 stek kunnen wegrollen
> Pellets; deze aassoort is direct (zonder voorbereiden) te ge- 
 bruiken en lost binnen enkele uren op in het water. 
> Hierbij komen er geleidelijk aan pellet deeltjes vrij, welke  
 zorgen voor een attractief geurspoor. 
> Wel dien je er rekening mee te houden dat pellets minder  
 snel oplossen wanneer de watertemperatuur lager is
> Tijgernoten; zeer interessant aas waar karpers over het alge- 
 meen gek op zijn. 
> Deze (zoete) aassoort kan echter ook interessant zijn voor  
 witvis. 
> ALTIJD de partikels koken en bereiden!
> Maïs; dit voordelige aas is overal verkrijgbaar en zeer herken 
 baar voor karpers.
> Let op: ook brasems en andere witvissoorten zijn gek op  
 maïs. Harde (geweekte) maïs is echter minder geliefd bij  
 witvis dan zachte maïs
> Kikkererwten; het “vergeten” karper aas dat vele jaren gele 
 den nog erg populair was. 
> Juist doordat het de laatste jaren minder wordt gebruikt  
 kan dit een zeer interessant karper aas zijn. 
> Hennep; zeer interessant aas om mee te voeren.
> Dit komt met name door de oliën die onderwater vrijko- 
 men. Deze ´oliewolk´ trekt gegarandeerd karpers aan! 
> Boekweit; deze aassoort heeft dezelfde eigenschappen als  
 hennep. 
> Zodra boekweit in aanraking komt met water zullen er na- 
 melijk (net als bij hennep) oliën vrijkomen. 
> Boekweit kan, om het nog aantrekkelijker te maken, goed  
 worden gecombineerd met kruiden of andere smaakstoffen
> Bonen; dit goedkope aas is in iedere supermarkt verkrijg- 
 baar. Er zijn verschillende soorten bonen die geschikt zijn  
 om mee voor te voeren. 
> Denk hierbij aan witte bonen (in tomatensaus), bruine bo- 
 nen, rode (kidney) bonen, zwartoogbonen etc. 
> Bonen kunnen witvisgevoelig zijn
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> Andere partikels; denk hierbij bijvoorbeeld aan duivenvoer  
 (mix van verschillende granen en zaden) 
> Vergeet niet te koken!
> Niet duur en verkrijgbaar bij iedere dierenspeciaalzaak zoals  
 bij Rentenaar  
> Tip: mix enkele gebroken boilies door het duivenvoer, hier 
 mee zorg je voor extra aantrekkingskracht

Wat zijn de voordelen van 
voorvoeren?
De belangrijkste voordelen van voorvoeren zijn:

> Karpers kunnen wennen aan het (nieuwe) aas, waardoor ze  
 er eerder vertrouwd mee zul len raken. 
> Hierdoor zijn ze makkelijker vangbaar
> Voorvoeren kan ervoor zorgen dat de vissen op vaste tijden  
 je voerstek komen bezoeken, waardoor je ze sneller vangt
> Je kunt tijdens het voorvoeren het water en het gedrag van 
 de karper observeren, dit kan erg waardevol zijn
> Voorvoeren met een specifiek aas (zoals boilies) kan ervoor  
 zorgen dat je minder last hebt van witvis op het moment  
 dat je aan het vissen bent.

Wat zijn de nadelen van voorvoeren?
De belangrijkste nadelen van voorvoeren zijn:

> Voorvoeren kost je meer tijd, helemaal als het betreffende  
 water verder van je huis af ligt
> Niet iedere karper visser is even gemotiveerd (en heeft de  
 tijd) om regelmatig voor te gaan voeren
> Je moet vooraf goed nadenken over de te voeren hoeveelheid
> Het kan (bewust of onbewust) voorkomen dat anderen op  
 je voerstek zitten te vissen (probeer dit op een vriendelijke  
 manier op te lossen)
> Het voorvoeren van grote hoeveelheden aas kan flink in de  
 kosten lopen (bij sommigen zaken die boilies aanbieden  
 hebben ze weleens een partij voer boilies die per kilo veel  
 goedkoper zijn Pionier Baits )

Beter te veel of te weinig voeren?
Deze vraag is simpel te beantwoorden, namelijk je kunt beter (in eer-
ste instantie) te weinig voeren, dan te veel voeren. Te veel voeren valt 
namelijk niet terug te draaien en kan ervoor zorgen dat je de vissen 
afschrikt.
Als de aanbeten blijven komen, kun je uiteraard meer voeren. 
Het is echter beter om dit voorzichtig af te tasten en op te bouwen. 
Uiteraard is dit, zoals hierboven beschreven, ook afhankelijk van de 
periode van het jaar en de watertemperatuur. Daarover later meer.
Let bij het voeren ook op of er watervogels in de buurt zijn. 
Deze kunnen je zorgvuldig aangelegde voerstek namelijk binnen de 
kortste keren leegvreten.
Denk zelf altijd logisch na over de hoeveelheid voer ten opzichte van 
de karper bezetting. 
Loop niet als een kip zonder kop achter de meute aan, maar probeer je 
juist te onderscheiden van de rest. Dit levert namelijk vaak succes op!

Korte voercampagne
Voor karpervissers die weinig tijd hebben raden we aan om een korte 
voercampagne te houden. Denk hierbij aan een voercampagne van 
een aantal dagen tot maximaal een week.
Om je kansen te spreiden, kun je meerdere voerstekjes maken die je 
vervolgens stuk voor stuk af kunt vissen. 

Bij deze methode is het 
aan te raden om zo min 
mogelijk spullen mee te 
nemen, zodat je mobiel 
blijft en snel van stek 
kunt wisselen. 
Op deze manier ben 
je zeer effectief aan het 
vissen en kun je binnen 
korte tijd toch vaak goede resultaten boeken.

Lange voercampagne
Heb je meer tijd en ben je gemotiveerd genoeg om voordat je gaat 
vissen langere tijd te voeren, dan kun je gaan voor een lange voercam-
pagne. Denk hierbij aan een periode van 1 tot 3 weken voorvoeren. 
Bij deze manier van voeren is de hoeveelheid minder belangrijk en 
gaat het er vooral om ervoor te zorgen dat er op vaste tijden voer op 
de stek aanwezig is. 
De juiste kwaliteit en voedingswaarde van het aas is hierbij een be-
langrijke factor.
Lange voercampagnes zijn daarnaast uitermate geschikt om het water 
te observeren. Hierdoor kun je veel over het water en aasgedrag te 
weten komen. Op wateren met veel stroming of scheepvaart (zoals 
rivieren of snelstromende kanalen) kan het nuttig zijn om meer dan 
gemiddeld te voeren. Uiteraard is dit afhankelijk van de karper bezet-
ting en eventuele dressuur van het water.

Voeren op afstand
Er zijn verschillende methoden om op afstand te kunnen voeren. Ui-
teraard kun je hiervoor een voerboot gebruiken zeer doeltreffend en 
in alle prijsklassen te verkrijgen ( bij Hengelsport Zaanstreek al een 
voerboot voor 255 euro een aanrader)

Spodden
Spodden is de manier om klein aas op grote afstand te kunnen voeren. 
We raden je aan om eerst te oefenen met werpen. zodra je dit onder de 
knie hebt is spodden de ideale methode om te voeren.  
We raden je aan om voor het spodden de juiste materialen te gebrui-
ken. Een stevige (spod)hengel is zeker aan te raden en een vereiste als 
je op grote afstanden wilt gaan voeren. 
Met een spodhengel kun je nauwkeuriger werpen en meer kracht zet-
ten.

Onderstaand enkele tips voor het spodden:

> Gebruik een grote molen (met lijnclip) waarmee je ver kunt  
 werpen
> Ook een molen met een hoge inhaalsnelheid kan je tijd be 
 sparen
> Gebruik een dunne (nylon) lijn; hiermee werp je namelijk  
 makkelijker
> Zet de lijn met een lijnclip vast op de juiste voerafstand;  
 hierdoor weet je zeker dat je telkens op de zelfde plek voert
> Kies voor een stevige spodhengel met een testcurve van 3.5  
 tot 4.5 lbs.
> Maak voor gebruik de lijn nat; hierdoor kun je makkelijker  
 werpen
> Zet de emmer met voer naast je neer zodat je je volledig  
 kunt blijven concentreren op je stek
> Wijs tijdens het ingooien met je hengeltop naar je voerstek;  
 hierdoor wordt het werpen eenvoudiger
> Let als je de spod hebt gevuld goed op dat deze niet (voor  
 het inwerpen) de grond raakt.
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Gedragingen per maand
Als karpervisser wil je graag iedere maand van het jaar succesvol kar-
pers vangen. 
Echter spelen er factoren mee die van invloed zijn op je vangsten zoals 
het weertype en de (water) temperatuur.

Januari/februari
Dit is geen gemakkelijke periode om karper te vangen. 
Het overgrote deel van de vissen bevindt zich namelijk in een passieve 
toestand. We kunnen zelfs spreken van een soort winterslaap. 
In deze periode van het jaar nemen de karpers slechts weinig voedsel 
tot zich. De karpers begeven zich in de winter voornamelijk in diepere 
gedeelten van het water.
                                                 
Maart/april
De dagen beginnen langer te worden en de nachten korter, de water-
temperatuur stijgt en de karpers worden stilaan weer actiever. In deze 
periode gaan de karpers weer azen. 
Het aasgedrag komt slechts langzaam op niveau. 
Het is dus aan te raden niet te veel te voeren in deze periode. 
Zodra de watertemperatuur boven de 10°C blijft beginnen de karpers 
te zoeken naar grotere hoeveelheden voedsel.

Mei/juni
De warme watertemperatuur zet de karpers verder aan tot azen. Zo-
dra de watertemperatuur ongeveer op 20°C constant blijft, gaan de 
karpers over tot paaien tijdens de paai neemt de karper geen voedsel 
tot zich als de karper terug komt van het paaien zal die weer aas tot 
zich nemen.

Juli/augustus
> De karpers gaan zich nu langzaam volvreten met het oog  
 op de winter.
> Aangezien ze een soort reserve willen aanleggen, kunnen ze  
 bijna niet genoeg eten. (Maar waar blijven de winters)
> Maar als de watertemperatuur boven de 25°C komt, staken  
 ze hun zoektocht naar voedsel. 
> De oorzaken hiervan zijn het gebrek aan zuurstof en de op 
 slag van afvalstoffen in het water. In de perioden dat de wa 
 tertemperatuur zeer hoog is kunnen op dagen van sterke  
 wind en regen op bepaalde plaatsen echte vreetpartijen   
 plaatsvinden. 
> De inbreng van zuurstof in het water door de wind en re 
 gen, maakt de karper weer actief.

September/oktober
De watertemperatuur zakt en de vraag naar voedsel verminderd als het 
ware evenredig. Zodra het water weer een temperatuur heeft bereikt 
van onder de 10°C houden de karpers op met azen. 
De kleinere karpers gaan vaak nog iets langer door dan hun grotere 
soortgenoten. Zakt de watertemperatuur echter onder de 6 à 8°C, dan 
zullen ook de kleintjes stoppen met azen.

November/december
De karpers nemen weer een passieve houding aan en nestelen zich op 
diepere plaatsen. Dit is in feite de start van de zogenaamde winterslaap 
waar al over gesproken werd in de maanden januari en februari.
Dit schetst een algemeen beeld van het gedrag van de karper.
Echter met een beetje doorzettingsvermogen en de juiste aanpak is er 
gedurende de moeilijkere periodes ook nog wel een karper te strikken.

En als we gaan vissen, hanteren we de 
tien geboden:

1. Voorkeur heeft het gebruik van een dikke onthaakmat en  
 leg deze indien mogelijk op een vlakke  ondergrond of ge 
 bruik een hangend model ter bescherming van u vangst.

2. Voorkeur heeft het gebruik van uitsluitend een kleine weer 
 haak (micro barb of helemaal geen weerhaak)

3. Gebruik een zo veilig mogelijk onderlijn  systeem dit ter  
 bescherming van de karper.

4. Gebruik bij voorkeur geen gevlochten lijn door de eigen 
 schappen van deze lijn kan de vis snel beschadiging ge-  
 vlochten lijn heeft geen rek en de bek van de karper is erg  
 zacht.

5. Houd de visstekken altijd schoon en rustig en voorkom  
 klachten van omwonenden of andere partijen.

6. Drillen is niet u tegen de karper maar de karper tegen u ga  
 dus niet hard tegen hard staan drillen maar toon zelfbeheer 
 sing en respect voor de vis.

7. Gevangen karper dient men zo snel mogelijk in hetzelfde  
 water te worden teruggezet (vergeet de First Aid Kit niet)

8. Indien een gevangen karper gefotografeerd moet worden  
 houd deze dan contant nat en vlak boven de onthaakmat  
 vast (liefst niet hoger dan 50 cm boven de mat) lopen met  
 de vangst wordt ten zeerste afgeraden.

9. Voor het nachtvissen in de HVZ wateren dient u in het be 
 zit te zijn van een HVZ nachtvergunning geldt ook voor  
 een derde hengel.

10. Wij adviseren een zogenaamde First Aid Kit te gebruiken   
 bij de  gevangen karper (erg belangrijk)

Namens de Karpercommissie veel succes en visplezier aan de 
waterkant!

 De Coördinator 

Van de Controlecommissie
Alles komt weer op gang, zo ook het vissen. Langs de waterkant 
zien wij toch weer een toename van het aantal vissers en er wordt 
nog goed gevangen ook.
Individuele controles worden ook weer geïntensiveerd en eerlijk 
gezegd vindt men een langskomende controleur ook nog wel 
even gezellig. Al moet het nog op afstand. Controleurs merken al-
tijd zaken op die niet in orde zijn, zoals op 10 februari jl. de gelekte 
palmolie bij de Veerdijk. Nog geen vissterfte ontdekt maar de hele 
dag was het beweging in het controleteam. Instanties zijn meteen 
gewaarschuwd.
Op de komende Hengelsportbeurs zal er ook een stand van de con-
trolecommissie zijn. Heb je belangstelling of vragen over het con-
trolewerk, kom dan even langs.
Het HVZ bestuur heeft besloten voor elke gastwedstrijd een bijdra-
ge te vragen van 15 euro. Een wedstrijd is een groep vissers van 5 of 
meer. Onze controleurs zijn er scherp op! 
Tot ziens aan de waterkant.

Hoofd controle/Henk op den Akker
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Project Schermerboezem van HVZ en Midwest Nederland
Een mooie rustige zondag in november. 
De nieuwe regels van Corona waren ingegaan en op deze dag 
was er een karper uitzetting gepland met Midwest Nederland 
in de Poel bij Plan Kalf. Gelukkig kon dit nog doorgaan.

(Het Boezem project waar negen hengelsport verenigingen in NH aan 
mee deden).
Onder toeziend oog van belangstellenden (wat een leuke opkomst) en 
div. vrijwilligers deden we eerst een bakkie koffie voor dat de kweker 
om 13.00 uur arriveerde vanuit Duitsland op de afgesproken plaats.
Nadat we de spullen in orde hadden gebracht, waren we nieuwsgierig 
wat voor karpers we konden bewonderen.

Het waren mooie hoge Spiegels vanaf 3 tot 4 kilo in totaal 56 stuks. 
En het zijn snel groeiers. 
Elke karper ging op de foto voor het bestand terug melding gevangen 

vis. (Het zoontje van Jimmy Ike moest toch even pronken).
Dit was een project van 5 jaar van Midwest Nederland en HVZ en 
tevens de laatste uitzetting hopend dat we weer met een nieuw project 
kunnen gaan starten.
Vrijwilligers en belangstellenden bedankt voor jullie hulp en aanwe-
zigheid en probeer ze te vangen (en vergeet dan niet om ze terug te 
melden). 
Vroeg in december kreeg ik van Willem Spijkerman van de Gluipertjes 
een melding dat hij een spiegel had gevangen in het Noord Hollands 
kanaal. Na het nakijken in het bestand bleek dat die in november was 
uitgezet in de Poel bij Plan Kalf. Hoe leuk is dat.

Namens de karpercommissie 
Bas Witte, Coördinator 

Karperwedstrijden 2022
De datums voor de karperwedstrijden 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

Informatie karperwedstrijden
De koppels zijn bekend en de inschrijving zit vol. De kosten 
zijn 60 euro per koppel. Niet-leden 10 euro extra per koppel.
Competitie 100 euro p.p voor 5 wedstrijden, 10 euro extra voor 
niet- leden.

Graag vooraf betalen. Dat kan elke dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 
16.30 uur CONTANT bij HVZ, Kalverhoek 72a Wijdewormer. 
Als je echt niet kan op dinsdagmiddag dan voor de loting.
Vrijdag 13 mei om 18.00 uur is de loting op het parkeerterrein van het 
Noordersterpark en de wedstrijd begint om 19.00 uur.
Er zijn 5 stekken aan de Watering en 5 stekken op het Noorderster-
park.

Er zijn div. controleurs aanwezig die ook mee vissen. Alleen de wed-
strijdleider heeft een aangewezen plek (ivm calamiteiten), de rest zit in 
de loting. Men kan met de auto uitladen en gelijk de auto weer naar 
het parkeerterrein brengen (belangrijk).
Er zijn twee Eco toiletten aanwezig. 1 op het Noordersterpark en 1 
langs de Watering  Men is verplicht hier gebruik van te maken dag 
en nacht.

Voeren
We strijden om 3 mooie geldprijzen per koppel (plaats 1 t/m 3).
En de zwaarste karper (waardebon).
(Mannen en dames, het Noordersterpark is een karperput. Hou aub 
rekening met voeren. We zitten met 20 te vissen. Tel maar uit er blijft 

na zo wedstrijd veel voer liggen wat gaat rotten).
Voor de Competitie die begint op de laatste zaterdag van april, mei, 
juni, september en oktober; de plaatsen worden nog bepaald. 
Als er nog vragen zijn, mail gerust naar baswitte@hotmail.com 
En voor de Competitie: 1974eelcow@gmail.com. 
Verder wensen wij controleurs en wedstrijdleider u een prettige vis  
weekend en Competitie toe. 

Bas Witte
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Vincent Horst pakt de titel in de HVZ Wintercompetitie 2021
Zaterdag 18 december was het zo ver… de laatste wedstrijd 
van de wintercompetitie 2021. 

De nummers 1,2 en 3 zaten 
vrij dicht op elkaar qua pun-
ten, dus in deze wedstrijd 
kon het verschil nog gemaakt 
worden: Vincent Horst en 
Stephan Veenstra zaten in 
respectievelijk vak A en B en 
bij winst kon Stephan de titel 
misschien nog binnen vissen. 

Berry Spaan pikte de winst in 
vak B en Vincent liet zich niet 
van de wijs brengen en wist 
overtuigend de winst te beha-

len in vak A en daarmee ook de 1e plaats binnen te hengelen. Na de 
weging hoefden we maar een klein stukje te rijden naar Café Sman om 
daar onder het genot van de vertrouwde snert met roggebrood en spek 
de prijsuitreiking te doen. 
Er is deze competitie aardig vis gevangen; de nummers 1,2 en 3 hadden 
elk meer dan 40 kilo vis verdeeld over 9 wedstrijden. Het moment van 
de prijsuitreiking bleek achteraf magistraal, dezelfde avond werd aan-
gekondigd dat we de volgende dag in lockdown zouden gaan. 
Gelukkig hadden wij onze competitie al ´in the pocket´.

Ik wil dan ook iedereen nogmaals bedanken die heeft geholpen met 
de baan uitzetten, het wegen van de vis en uiteraard de deelname aan 
deze competitie. Hopelijk tot volgend jaar in goede gezondheid!

Martijn Tijms

HVZ jeugd ontvangt mooie donatie van speeltuinvereniging
Eind januari werd ik via de website van HVZ verrast door een 
e-mail waarin mij gevraagd werd om even te bellen met de af-
zender, om eens van gedachten te wisselen over sponsoring 
van een jeugdwedstrijd. 

In de e-mail stond een naam, adres en telefoonnummer, maar verder 
was niet duidelijk of de mail afkomstig was van een bedrijf, een privé-
persoon of nog iets anders.
Mijn interesse was natuurlijk wel gewekt en zo’n vraag laat een coördi-
nator van de jeugdafdeling natuurlijk niet onbeantwoord. Dus al snel 
was er telefonisch contact gelegd met, wat uiteindelijk bleek te zijn, 
de penningmeester van speeltuinvereniging Het Westen uit Zaandam. 

Clubkas
In het gesprek dat volgde werd mij duidelijk dat de betreffende ver-
eniging in 1924 is opgericht om een speeltuin bij de Zeemanstraat op 
te richten en te onderhouden. Later is de vereniging in overleg met 
de gemeente verhuisd naar de Russische buurt. Daar was echter geen 
sprake van een speeltuin, maar meer van een buurthuis. De naam van 
de vereniging bleef echter onveranderd. Maar andere dingen verande-
ren wel in de moderne samenleving.
Door de jaren heen bleek het voor de speeltuinvereniging namelijk 
steeds moeilijker te zijn om kinderen achter hun iPad en GSM van-
daan te lokken en van lieverlee is de vereniging veranderd in een knut-
selclub voor volwassenen.
Nu de animo voor de speeltuin/buurthuis-activiteiten ook in de ho-
gere leeftijdsgroepen terugloopt en het onderhoud aan het vereni-
gingsgebouw problematisch begint te worden, heeft de vereniging 
besloten zichzelf op te heffen en de inhoud van de clubkas te doneren 

aan jeugdactiviteiten van omliggende verenigingen. En zo kwam de 
speeltuinvereniging dus op het spoor van de jeugdafdeling van onze 
hengelsportvereniging.

Cadeaubonnen
Voor aanvang van het telefoongesprek had ik bedacht dat het wellicht 
leuk zou zijn als de sponsor wat bescheiden cadeaubonnen zou aan-
schaffen bij één of meer van onze lokale hengelsportwinkels. 
Bij zo’n cadeaubon kan dan een kaartje of briefje gevoegd worden met 
de naam en een boodschap van de sponsor. Maar toen ik voorzichtig 
durfde te vragen aan welk bedrag de sponsor dacht, kwam de ware 
verrassing pas. Het sponsorbedrag blijkt namelijk € 2.500,- te zijn.
Wauw! Toen ik na twee keer vragen eindelijk door had dat ik het be-
drag echt goed had verstaan, viel ik, geheel tegen mijn gewoonte in, 
even helemaal stil. 
Allemachtig, wat een mooi bedrag zeg. Dat biedt mooie kansen om 
onder andere wat instructie- en hengelsportmaterialen aan te schaf-
fen die we de kinderen tijdens workshops en wedstrijden in bruikleen 
kunnen geven. Een nieuw, visvriendelijk weegnet staat ook op het ver-
langlijstje en wellicht kunnen we nu de versleten verenigingskleding 
van onze jeugdbegeleiders eens vervangen. En dan blijft er nog genoeg 
over om wat leuke prijsjes aan te schaffen.
Uiteraard heb ik ter afsluiting van het gesprek zeker vijf bedankjes in 
de telefoon gestameld. Vanaf deze plaats spreek ik vooral namens de 
HVZ-jeugdhengelaars nogmaals onze grote dank uit voor deze gene-
reuze geste van speeltuinverenging Het Westen.

Peter van den Outenaar, Coördinator HVZ-jeugd
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Op zoek naar een 
memorabele vangst…
November, ik heb iets met deze maand. Naast dat ik en mijn 
wederhelft in deze maand elkaar 21 jaar geleden het ja-woord 
gaven, is het ook deze maand waarin ik de afgelopen decennia 
telkens mijn PR snoek een paar centimeter omhoog krik. Zou 
dat toeval zijn…?

Sinds een jaar heb ik een nieuwe vismaat die mij heeft aangestoken 
met de traditionele manier van snoeken; slepen met een dode aasvis 
onder een dobber is zijn specialisme. Waar ik in het begin nog soms 
mijn vraagtekens had of dit bijvoorbeeld hartje zomer wel een effec-
tieve manier van vissen is, ben ik inmiddels wel om. 

Wimpies en Donnies
Mijn mede avonturier en instructeur Wim zoekt voor ons steevast de 
scholen aasvis op, meestal in de winter tussen de 3 en 8 meter diepte en 
stuurt ons daar dan met de boot omheen. Hierbij hanteert hij steeds 
twee lange soepele hengels met dobbers waaronder veelal een klein 
dood baarsje of voorntje een verleidelijke dans uitvoert, wij noemen 
dit maatje ook wel Wimpies. 
Aasvissen niet veel groter dan 15 centimeters en liefst wel zo vers mo-
gelijk, bij voorkeur gevangen aan een wormpje tijdens het snoeken. 
Daarentegen gebruik ik graag flink grotere vissen; een forse baars 
of een megavoorn, Wim noemt ze sindskort gekscherend Donnies. 
Daarnaast combineer ik, eigenwijs als ik ben, de dobber en de fire-
ball techniek, enerzijds uit nood geboren omdat vier dobbers slepend 
achter de boot nog weleens erg “druk” kan zijn en anderzijds omdat 
ik het gevoel van de aanbeet op de fireball hengel in mijn hand echt 
geweldig vind. 

Dikke meterbak
Dit seizoen hebben wij al verschillende wateren ´onveilig´ gemaakt, 
van oude legenden tot nieuwe potentiële parelwateren. Bijna altijd 
wordt er wel iets gevangen, maar een echte dikke meterbak al een 
tijdje niet. Begrijp me niet verkeerd, ik bedoel dit zeker niet arrogant 
maar als je regelmatig op het water bent en ook wel dagen meemaakt 
dat je samen 15+ aanbeten op een dag krijgt, dan is het vreemd als er 
niet zo af en toe een metersnoek tussendoor komt. 
Vorig jaar november was de laatste keer voor mij en ja het is immers 
alweer november en ik ben wel weer aan toe aan een memorabele 
vangst mompel ik naar Wim.
We mogen eigenlijk niet klagen, het loopt vandaag best wel lekker en 
gaat redelijk gelijk op, Wim heeft twee mooie tachtigers gevangen en 
ik een leuke zeventiger en een tachtiger. De ´Donnies´ zijn op dus ik 
hang een ´Wimpie´ onder mijn dobber. Ik hoor Wim nog lachend 
zeggen: ´wie weet, vang je er wel een leuke snoekbaars mee´. 

Mosselbankje
De middag vordert gestaag en ik haak op de fireball nog een leuke vis 
die vlak voor de boot zichzelf handig weet te lossen, die telt niet hoor 
ik plagerig iemand grinniken. 
Als we dan de laatste drift van de dag inzetten op de kant onder de 
wind hoor ik langzaam mijn baitrunner tikken. Dat zal wel weer een 
mosselbankje zijn waar mijn aasvis achter blijft hangen. Als ik echter 
op sta en de hengel iets hef merk ik dat er toch redelijk rap lijn wordt 
genomen. Nu toch wel zeker dat het een snoek is en geen mosselbank, 
draai ik strak totdat ik weerstand voel en zet dan gedecideerd de haak. 

Prachtvis
Dit voelt als een knappe vis; ze neemt langzame maar zekere runs en 
blijft erg lang diep, telkens als ik weer de druk opvoer om haar naar 
boven te dirigeren duikt ze snel naar de diepte. Wim meldt dat dit wel 
weer eens een leuke vis kan zijn, misschien wel één tien… en dan ligt 
ze ineens in het wateroppervlak op zo’n 10 meter van de boot. 
Één tien misschien zelfs iets meer roept Wim, omdat ik twee dreggen 
los zie bungelen weet ik dat ze alleen op de neushaak vast zit. 
Frrrriiiittt doet mijn baitrunner en weer een lange run, nog voordat 
ze weer naar boven komt vraag ik Wim: ´toch maar even scheppen?´´

Nieuw PR
Wim heeft ondertussen alle hengels al binnen gehaald en ruimte ge-
maakt in de boot. Resoluut hanteert hij het net en in een soepele 
beweging ligt er een hele beste snoek in het net naast de boot. 
Na onthaking in het net til ik haar over de rand en verbaas me over 
het forse gewicht. Ja deze is ruim de meter voorbij, als we de rolmaat 
erbij houden moet ik twee keer knipperen en controleer ik nog een 
keer de getallen 121 centimeters! Eindelijk de magische grens voorbij 
en wederom is er voor mij in november een nieuw PR is geboren! 
Wat een fantastische dag, nu zelfs met een gouden randje en super dat 
we samen zo’n prachtvis mochten vangen en aanschouwen.
Wij wensen jullie veel visplezier in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groeten, 
Don Jaring HVZ Roofviscommissie

LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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55 plus
Ruimte voor nieuwe deelnemers!
Het nieuwe jaar is alweer een maand uit dus we kijken uit naar 
de maand mei want dan gaat de 55+ weer beginnen en wel in 
de Zuidervaart.

Nu hebben we nog tijd om de spullen in orde te maken; nieuw elas-
tiek, nieuwe snoertjes en onderlijntjes.
We gaan met een A ploeg en een B ploeg starten dus men kan promo-
veren en degraderen.
We gaan dit jaar op veler verzoek 18 wedstrijden spelen, maar dan heb 
je 8 afschrijvers. Nu kan iedereen rustig nog met vakantie gaan.

De wedstrijden zijn aangevraagd en van HVZ hebben we al toestem-
ming voor de wedstrijden die we aangevraagd hebben.
Jammer is het wel dat we van de bond nog geen enkel bericht hebben 

ontvangen. Maar we hopen dat deze wedstrijden gewoon door kun-
nen gaan. Ook hebben we nog ruimte voor een paar nieuwe deelne-
mers.
We vissen altijd op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Dus heeft u zin meld je aan bij Arie Kool 06-51983029 of bij Herman 
Veenstra 06-26995902.
Het plan is dat we in maart nog even bij elkaar komen en dat doen 
we natuurlijk in het clubhuis van HVZ. We bespreken dan het pro-
gramma met elkaar en wat er wel en niet van u verwacht wordt.
De datum hoort u nog.

Groeten, 
Herman Veenstra

HVZ-lid en kandidaatsraadslid Peter Kranenburg stelt zich voor…
Mijn naam is Peter Kranenburg, ik ben 37 jaar, woonachtig in 
Zaandam en momenteel Duoraadslid namens Democratisch 
Zaanstad in de gemeenteraad van Zaanstad.
 
Vissen is voor mij de ontspanning tussen twee drukke banen door, als 
inkoper bij PostNL en mijn werkzaamheden binnen Democratisch 
Zaanstad. Ook de eeuwige zoektocht naar het juiste kunstaasje, de 
meeste geschikte boilie per seizoen en het altijd op zoek blijven naar 
de ideale stek om de vis te vinden, geven mij voldoening.
Het vissen is mij al heel vroeg geleerd door mijn opa, toen nog met de 
beroemde bamboehengel. Ik was meteen verkocht en heb het vissen 
nooit meer losgelaten. Ik vis voornamelijk op snoek, snoekbaars en 
karper. Dit doe ik zowel vanuit de boot als vanaf de kant. Het snoeken 
doe ik voornamelijk gooiend en trollend vanuit de boot en in de kou-
dere periode met een firebal en een flink stuk dood aas. De mooiste 
manier van snoekbaarsvissen vind ik toch wel het verticalen. Zoeken 
op je sonar naar het mooiste talud, je shadje laten zaken, verschillende 
bewegingen maken en dan maar wachten op die klap op je hengel. 
Vanaf de kant vis ik meer met de dropshot.  Qua karpersvissen vis ik 
voornamelijk statisch. Ook dit doe ik zowel vanaf de boot als vanaf de 
kant waarbij ik bij dat laatste eigenlijk ook een bootje gebruik, maar 
dan een voerboot. Heel soms vis ik ook wel eens met de feeder, al moet 
ik zeggen dat ik dit echt maar heel incidenteel doe.

Lokale politiek
Het belang van de lokale politiek is enorm groot. Je ziet alleen al wat 
de Partij voor de Dieren  teweeg kan brengen met hun recente acties 
in de gemeenteraad. Hun poging tot een algeheel visverbod in Zaan-
stad, het verbieden van vislessen op scholen en recentelijk nog hun 
poging om tot een loodverbod te komen. Het vissen heeft in mijn 
ogen een enorm maatschappelijk belang. Tijdens de Coronapandemie 
is wel weer gebleken hoe eenzaam ouderen maar ook onze jeugd is 
geworden. Hoe gezond en leerzaam is het dat onze jeugd zijn tijd 
doorbrengt in de natuur aan de waterkant i.p.v. alleen maar binnen 
achter hun Playstation. of maar een beetje rond hangen op straat? 
Tijdens het recente Zaanstad Beraad heb ik mij  ook stellig uitge-
sproken tegen een algeheel visverbod. Het is dat wij een zeer armlas-
tige gemeente zijn anders had ik juist graag gezien dat er meer geld 
beschikbaar zou komen vanuit de gemeente om juist meer educatie 
te geven op bijvoorbeeld scholen maar ook door het organiseren van 

evenementen waarin wij de jeugd leren 
kennismaken met de hengelsport en hoe 
om te gaan met een vis. 
 
Als Democratisch Zaanstad erkennen 
wij dat het lood niet goed is voor het 
water, echter willen wij niet meegaan 
in het lokaal verbieden van het ge-
bruik van lood. Het is goed dat er over 
alternatieven wordt nagedacht, maar 
als er beleid geschreven moet wor-
den over het eventueel verbieden van 
vislood, dan moet dit mijns inziens landelijk gedaan 
worden. En niet zo dat je in het ene water wel mag vissen met lood en 
tweehonderd meter verderop niet. Buiten dat dit niet te handhaven 
is denk ik dat het gebruik van vislood veel minder schade oplevert 
dan bijvoorbeeld problemen als illegaal stropen en bijvoorbeeld de 
capaciteit van een riooloverstort waardoor het geregeld voorkomt dat 
er grote vissterfte is, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in het Kogerpark. 

Zoals onze naam al zegt zijn wij Democratisch en staan wij voor de-
mocratie en zijn wij van mening dat wij als volksvertegenwoordiger 
ook daadwerkelijk het volk moeten vertegenwoordigen en niet een 
kleine minderheid of braaf moeten doen wat de landelijke partijen 
vanuit Den Haag opdragen.  Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook voor 
referenda.

Tevens noemen wij ons zelf ook de watersport- en sportpartij van de 
Zaanstreek. Wij zijn bijvoorbeeld ook als enige partij met een water-
sportnota gekomen. Hiertussen past het vissen natuurlijk helemaal en 
zeker nu wij in dit land hard bezig zijn om alles wat van vroeger is en 
van oorsprong tradities zijn te gaan verbieden.  De pogingen tot het 
verbieden van het sportvissen is hier wat mij betreft ook zo een tref-
fend voorbeeld in. 
Als politicus moet je altijd oppassen met wat je belooft, maar ik kan 
u wel zeggen dat als het lukt om bij de aankomende verkiezingen in 
maart genoeg stemmen te krijgen om raadslid te worden, dan zal ik 
mij als fanatieke visser blijvend hard maken voor de hengelsport in 
de Zaanstreek!

Peter Kranenburg



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

 Voor de Zaanstreek    staat er voor alle vragen een bekend  gezicht klaar: 

 Gerard ten Broek

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

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

Maandag: 08:00 - 18:00
Dinsdag: 08:00 - 18:00
Woensdag: 08:00 - 18:00
Donderdag: 08:00 - 18:00
Vrijdag: 08:00 - 18:00
Zaterdag: 08:00 - 17:00
Zondag: 08:00 - 17:00

7 dagen geopend!

Toch een Hengelsport
        beurs in 2022. 
  Winkeliers, ruilbeurs
activiteiten, commissies

16

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

Retouradres Postbus 87 1540AB Koog a/d Zaan


