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GROTE  RUILBEURS

Rad van FORTUIN

HENGELSPORT Winkeliers

Vliegvissen en Vliegbinden

Vis Vakantie reizen

Demonstraties

Watersport

Jeugd Activiteiten

Dril machine

HVZ info en Vispassen

HVZ commissies (Karper

Roofvissen, Witvissen,Baars

Vliegvissen, Zeevissen, Jeugd)

AANBIEDINGEN

e-mail - hengelsportbeurs@hvznet.nl

Mooie

prijzen

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

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

Vormgeving en redactie
mijnreclamebureau
annegreet@mijnreclamebureau.nl

Fotografie
Flyer voorzijde, Frans Hagens
Foto´s beurs: Anton van Daal
Overig: commissieleden

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

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

Jeugdcommissie
1 mei ´Leer baarspeuteren´ Zie voor het ver-
dere programma p. 7

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

Baarscommissie
11 juni Open Baarswedstrijd

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

Voorwoord 
In het vorige HVZ Nieuws was ik mis-
schien nog niet geheel overtuigd dat 
alle gezamenlijke activiteiten konden 
doorgaan. Meer dan een maand later 
ziet alles er een stuk beter uit. 

Het verwachte “nieuwe normaal” wordt toch 
weer gewoon “normaal”. Hoewel de wereld 
staat nu op een heel andere wijze in brand! 
Ook nu worden we weer geconfronteerd met 
immens leed, voor ons op een schijnbaar vei-
lige afstand, dat mens en dier in Oekraïne 
volop raakt. De behoefte aan vissen is er wel, 
maar alles wordt toch weer wat relatiever. 
We hebben inmiddels ons verenigingsjaar 
afgetrapt met een geslaagde communica-
tieavond voor de bestuurs-, commissie- en 
ereleden. Je merkt dat iedereen na twee jaar 
pas op de plaats weer samen de schouders er 
onder wil zetten en zin heeft in bijvoorbeeld 
de hengelsportbeurs van 24 april, zie elders in 
dit nummer en de voorpagina.
Kunnen we in oktober na drie jaar weer 
een HVZetter van het jaar benoemen en 
wie zal het dit jaar worden?

Loodverbod
Op 10 maart kwam de gemeenteraad bij 
elkaar en werd, ondanks onze tegenargu-
menten, de motie over een loodverbod van 
PvdD, Groenlinks, de Socialisten, PvdA, 
D’66, CDA, Rosa, mede ondersteund door 
Denk, helaas aangenomen. Men wil hiermee 
gaan voorstellen - bij de verlenging van onze 
huurovereenkomst met de gemeente Zaan-
stad in 2025 - dat het gebruik van lood door 
de hengelaars aan banden wordt gelegd.
Dit terwijl Sportvisserij Nederland, leveran-
ciers, Rijksoverheid en de Waterschappen 
met een Greendeal hebben ingezet op 2027.
We hebben nog een gesprek met de wethou-
der tegoed en zullen dit onderwerp verder 
gaan bespreken. Het kan in theorie zo zijn 
dat straks in het ene water je nog wel met 
lood kan vissen (HHNK) en in een ander 
water dus niet (gemeentewater Zaanstad). 
Lekker onduidelijk voor de hengelaar!

Algemene Ledenvergadering
Hoewel er geen spannende onderwerpen zijn 
geagendeerd (zie de agenda op bladzijde..) 
nodig ik je van harte uit om de vergadering 
bij te wonen. Vermeldenswaard is wel agen-
dapunt 10, het maaibeleid van met name de 
oeverzone van de gemeente Zaanstad. Hier-
op zal Arjan Schreuder, gemeenteambtenaar, 
een toelichting geven. Vanzelfsprekend zal 
hij ook vragen hierover van onze leden be-
antwoorden.

Statuten en 
huishoude-
lijk 
reglement

De statuten  en 
het huishoude-
lijk reglement 
zijn sterk verou-
derd en dateren uit 1983. 
Inmiddels vissen we met een vispas en sinds 
kort is de wet WBTR  (Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen) van toepassing. Om-
gangsregels, een gedragscode voor begelei-
ders/vrijwilligers, grensoverschrijdend gedrag 
- op dit moment erg actueel - zijn zaken die 
worden toegevoegd. We hebben al een ver-
trouwenspersoon, die gelukkig nog niet is 
benaderd. Sportvisserij Nederland is bezig 
met het aanleggen van een zwarte lijst, waar-
op personen staan die elders, of bij ons, zijn 
geroyeerd, of in ieder geval bestraft zijn en 
geen vispas meer hebben. Tegenwoordig kun 
je gewoon weer  bij een andere vereniging 
lid worden. Een eventueel nog te benoemen 
commissie van beroep kan kandidaatsleden 
weigeren. Ook kan een lid dat wordt geroy-
eerd door het bestuur in beroep gaan bij de 
commissie van beroep. Dit staat los van de 
al bestaande commissie ter behandeling van 
overtredingen, zij kunnen leden schorsen.
Dit alles wordt door het bestuur afgestemd 
op basis van de door de federatie/SN nieuw 
opgestelde statuten en huishoudelijk regle-
ment. Hierbij speelt Piet Rol een belangrijke 
ondersteunende rol. Daarnaast heeft erelid 
Henk Scholten aangeboden mee te kijken. 
Gezamenlijk zal de route worden bepaald 
hoe en wanneer de nieuwe documenten in 
de Algemene Ledenvergadering zullen wor-
den geagendeerd.

Verkiezingen
Op het moment van het inleveren van de ko-
pij van dit voorwoord is ook de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Met 
genoegen kan ik mededelen dat ons lid Peter 
Kranenburg tot raadslid is verkozen. Hij zal 
zeker mbt de hengelsportbelangen zijn best 
gaan doen. Ik ben benieuwd wat de nieuwe 
coalitie wordt? Fractievoorzitter van de POV, 
Harrie van der Laan (ook een hengelaar), 
mag als grootste partij de formatie leiden.
Ik hoop een ieder weer te mogen begroeten 
op de beurs, de Algemene Ledenvergadering, 
of bij andere activiteiten en wens iedereen 
veel visplezier en goede vangsten!

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.

Nu het weer kan en mag,
zie je op Schiphol
weer allemaal
vliegvissers ....
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Van de redactie
Graag plaats ik deze afbeelding die ik 
van Bas Witte ontving.
Bas stuurde me tevens een verslagje 
met foto van de inplakploeg, zie p. 5.
Ik vind de combinatie met deze af-
beelding zo mooi omdat er zoveel 
werk door velen van jullie voor of 
achter de schermen worden verricht.
En dat is inderdaad onbetaalbaar!
Voor mij persoonlijk is het leuk om 
te zien hoe er aan HVZ nieuws wordt 
gewerkt nadat de duizenden exempla-
ren van de drukker zijn gekomen. 
Onderschat het niet wat een ongelofelijke klus het is om alles verzend-
klaar te maken.
Daarom zet ik maar al te graag deze keer Bas en zijn ploeg in het zon-
netje. Dank voor al jullie werk! 

Annegreet van der Ros

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
te houden op dinsdag 24 mei 2022 in het clubgebouw van Wie-
lerclub ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/b, 1456 NH 
Wijdewormer. Aanvang 20.00 uur

1.    Opening
2.    Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 
 september 2021  (reeds in HVZ Nieuws 3 van 2021 
 gepubliceerd)
3.   Ingekomen stukken
4.    Mededelingen bestuur
5.    Jaarverslag 2021
6.    Financieel verslag 2021, met het verslag van de financiële  
 commissie
7.    Begroting 2022 en contributievoorstel 2023    
8.    Bestuurswijzigingen
       Volgens rooster treden af Ruben den Uil als voorzitter  
 van de zoutcommissie, Bas Witte als coördinator van de  
 karpercommissie en voorzitter Wim de Vries.
       Allen zijn herkiesbaar.  Het bestuur stelt voor Henk 
 Hagestein als penningmeester te benoemen.
 9.   Rondvraag en sluiting
10.  Presentatie van Arjan Schreuder over het maaibeleid van  
 de gemeente Zaanstad 

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid 
het recht agendapunten voor te stellen. Deze punten moeten ten-
minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergade-
ring schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van 
hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.



    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 MET MEER DAN 200 RIJK 

GEVULDE AQUARIA DE GROOTSTE 
AQUARIUMSPECIAALZAAK 

VAN DE REGIOMA - VRIJ 9:00 - 18:00
ZA - ZO   8:00 - 17:00

OPENINGSTIJDEN
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Zeeviscompetitie 2022
Hieronder het vervolg van de viswedstrijden:

3e wedstrijd: zondag 8-mei-2022 bootvissen vanuit Harlingen
4e wedstrijd: zondag 29-mei-2022 vissen van de pier in Wijk aan Zee.
En na de zomervakantie
5e wedstrijd: zondag 11-september-2022 bootvissen vanuit Harlingen.
Het hele programma is terug te vinden op de website.

Recreatief mee vissen
Als HVZ-lid ben je van harte welkom om eens mee te gaan vissen! 

Opgeven
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 door een mail te sturen naar zeevissen@hvznet.nl.
 
HVZ Zeeviscommissie

Nieuwe stijl inpakploeg
Het viel niet mee om in Coronatijd een inpak ploegje bij elkaar 
te krijgen. Ivm besmettingen enz. moesten we het met zo min 
mogelijk mannen doen. Maar door de goede inzet van ieder-
een is het gelukt en konden de leden het nieuws weer lezen.

Soms werden er in die tijd wat dozen mee naar huis genomen om het 
op tijd klaar te krijgen. Want het zijn ruim 4 duizend krantjes die we 
moeten doen. Vooraf moeten we nog de adressen uitprinten en snij-
den. Jammer genoeg zijn er de laatste tijd wat mensen ons ontvallen 
en er zijn er wat gestopt dus tijd om een nieuwe ploeg te maken voor 
het inpakken.

We willen de nieuwe ploeg zo klein mogelijk en overzichtelijk houden. 
HVZ nieuws verschijnt 5 keer per jaar.
Het eerste HVZ krantje nr. 1 is 2 maart door de nieuwe ploeg al inge-
pakt. Rond negen uur na de koffie met wat lekkers gaan we inpakken 
tot aan de lunch en na het eten zijn we om ongeveer met opruimen 
erbij om half drie klaar en hebben dan 22 post zakken van 10 kilo per 
stuk gedaan en staan dan klaar voor vervoer naar PostNL.
Dus HVZ leden; blijf kopij insturen en hou ons aan het werk.

Op de foto ziet u Nico van Pinksteren als gast inpakker.
De volgende personen zitten in de nieuwe inpak ploeg:
Bas Witte, coördinator (en algehele verzorging).
Piet Breedijk regelt de inname bij PostNL en stickers printen (nieuw)
Ton Moed, 1e inpakker
Marten Verweij (nieuw)
Ger Philipsen (nieuw)

Reserve Arie Kool (de snelste inpakker) en Joop Gruijs (Joop is nieuw) 
rouleren om en om. 1 reserve is er bij met inpakken zodat we met z´n 
zessen zijn. En Maarten Ouwendijk is vervoerder om de ingepakte 
krantjes naar PostNL te brengen.

Al met al is dit een flinke klus maar wel leuk om met zo´n ploegje een 
dag aan de inpaktafel te zitten want wat wordt er dan geouwehoerd 
op een leuke manier.
En de inpak ploeg waar ik de afgelopen jaren mee heb gewerkt wil ik 
dan ook bedanken voor hun aanwezigheid, inzet en gezelligheid.

Bas Witte
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Even voorstellen
Enige tijd geleden gaf Hans Jacobs te kennen dat hij de Kar-
percommissie ging verlaten en samen met zijn vrouw gaat 
genieten van hun pensioen in zijn vakantiehuisje in Ommen. 
Hans, nogmaals bedankt voor je interesse en inbreng.

We waren al langzaam op zoek naar iemand maar omdat we - als Hans 
weg ging met z´n vijven overbleven - moest er toch wat gebeuren.
Na dat ik een oproep plaatste op de HVZ Karpervissen groep op 
Facebook of er onder de karpervissers interesse was om zitting te ne-
men in de karpercommissie kreeg ik gelijk drie berichtjes van eventu-
ele kandidaten.

Van Ramon Saft een bekende onder ons van de karperwedstrijden en 
die altijd met zijn vismaat Gerwin bij de eerste drie weet te eindigen 
en die veel kennis heeft over het vissen en vangen van karper. En van 

Rick Assema ook een bekende onder de karpervisser en een verwoed 
visser met een hoop ervaring en graag op de Jagersplas vertoefd in zijn 
vrije tijd en al vele mooie karpers gevangen heeft.
En als laatste van Marten Verweij. Eigenlijk hoef ik geen uitleg te ge-
ven over Marten. Hij is een echte HVZ´er en geen vreemde onder de 
vissers. Hij zal op een breed gebied zijn steentje bijdragen.

Zijn PR in Frankrijk is op een paar ons na 29 kilo. Wat een bak van 
een Spiegel. 
Wij zijn dan ook erg content dat zij onze commissie zijn komen ver-
sterken met hun kennis en ervaring. Wij zijn nu met 8 man en we 
zullen de karperafdeling bij HVZ dan ook zo goed mogelijk vertegen-
woordigen.
De andere leden zijn Bas Witte (Coördinator), Remco Ouwenhand, 
Frits Sander (Penningmeester), Stephan Meester en Eelco Willemse. 
(Eelco zal je hoofdzakelijk aan de waterkant vinden, dag en nacht).
 
HVZ beurs
Met de wedstrijden zijn alle leden van de Commissie controleur en er 
is dan 1 wedstrijdleider en een assistent wedstrijdleider. 
Heeft u vragen of ideeën? Stel ze aan de commissie of kom naar de  
HVZ beurs waar we staan. Daar kunnen we u alles vertellen en laten 
zien zoals een live stream verbinding met Frankrijk op scherm waar 
een commissielid aan het vissen is. Wij zullen uw vragen of ideeën in 
behandeling nemen en kijken wat we er mee kunnen doen. En neem 
even een kijkje op onze HVZ Karpervissen groep op Facebook (infor-
matie over karpervissen en wedstrijden enz.)

Bas Witte, Coördinator 

Wedstrijd 
programma 
55 plus
6 mei Zuidervaart
13 mei Neckermolen
20 mei Spijkerboor
27 mei NH kanaal A´dam  
 Noord
10 juni Markervaart
17 juni Bocht Alkmaar 
 dermeer
24 juni Graftdijk
1 juli  Zuidervaart
8 juli  Neckermolen
15 juli  Spijkerboor

22 juli NH Kanaal 
 Landsmeer
5 aug  Markervaart
12 aug  Graftdijk
2 sept  Markervaart
9 sept  NH kanaal Land- 
 smeer
23 sept  Neckermolen
30 sept  Zuidervaart met 
 aansluitend prijs 
 uitreiking kantine  
 HVZ
 
Wij loten om 8 uur en vissen 
van 9.00 uur tot 14.00 uur.
Als er nog mensen zijn die 
met ons mee willen vissen 
meld je dan even bij Arie 

Kool, 06 5198302 of Herman 
Veenstra 06 26995902
Het zijn 18 wedstrijden met 
8 afschrijvers dus men kan 
gerust met vakantie.
Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden, alleen 
lid zijn van HVZ 

Bas Witte 

                           Herenhuissloot en Noordersterpark  

 

                                   VOEREN 👍👍👍👍""##$$👍👍👍👍""##$$ 

 

                  TEVEEL VOEREN NIET DOEN !!!!!! 

 

                      



aars wedstrijd

hengelsport vereniging zaanstreek

OPEN

De wedstrijd wordt gehouden op 11 juni.
Het viswater is ergens in de Zaanstreek.

Plaats van samenkomst Cafe Sman W’veer.
Zaal open 7.15 uur.
Uitreiking plaatsen 7.45 uur.
Vertrek naar het viswater 8.00 uur.

Inschr. geld 6 Euro p.p.
Aas wormen en/of  witte maden.
Inschr. bij W.Spijkerman tel: 06 44580875

Sluitingsdatum inschrijven 9 jni 21.00 uur.

Jeugdafdeling  
 

Activiteitenagenda 2022 

1 mei Leer baarspeuteren workshop theorie en praktijk      
09:00 uur verzamelen bij de brug Simon Gammerkade/Oud Heinstraat in Zaandijk 

18 mei-6 juli Zomeravond witviscompetitie op woensdagavond zie onderstaand schema 

11 september  Koppelwedstrijd jeugdlid / volwassene     
Verzamelen om 8:30 uur bij de Zuidervaart / Dominee Martin Luther Kingweg, Zaandam 

29 oktober Feestelijke seizoen afsluiting en prijsuitreiking zomeravondcompetitie 
In het clubgebouw met bingo en tombola 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene info: 
De jeugdwedstrijden staan open voor HVZ-jeugdleden in de leeftijdscategorie 8 t/m 23 jaar.  
Bij voldoende deelname zal in 2 leeftijdsklassen gevist worden: 8 t/m 14 en 15 t/m 23 
Deelname aan de wedstrijden is gratis  
Inschrijven kan op de jeugdpagina van de website www.hvznet.nl . Daar vind je alle verdere 
informatie over de starttijden en de locatie van het wedstrijdwater  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zomeravondcompetitie op de woensdagavond,  
Aanwezig 18:00 uur,  
Wedstrijd: 8-14 jaar: 19:00 tot 21:00 uur. 15-23 jaar: 19:00 tot 21:30 uur 
Om opgenomen te worden in het eindklassement moet je minimaal 4 keer deelnemen 

18-mei Delft, Assendelft 
25-mei Watering, Wormerveer 
1-jun Gouw, Zwanenbloemkade, Kogerveld, Zaandam 
8-jun Simon Gammerkade, Zaandijk 
15-jun Dijksloot, Overtoom, Westzaan 
22-jun Gouw, nabij Zuidervaart Zaandam 
29-jun Westerwatering, Zaandam t/o winkelcentrum 
6-jul Zuidervaart Oostzijde, Zaandam 
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Mooie schenking aan HVZ door Joop Gruijs
Op een dinsdagmiddag in februari belde onze secretaris Piet 
Breedijk mij enigszins ontsteld op. Gaandeweg het gesprek 
kwam Piet weer een beetje tot rust. Joop Gruijs, erelid en oud-
voorzitter van de Jeugdafdeling, inmiddels 76 jaar, kwam naar 
ons verenigingskantoor en bracht onaangekondigd dozenvol 
oude hengelmaterialen. 

Menig verzamelaar zou net als Piet eerst helemaal stilval-
len, om daarna natuurlijk enthousiast te reageren op deze geste.  
Het betrof een aanzienlijke hoeveelheid aan oude molens, reels, boe-
ken, oude simmetjes, oude metalen akertjes, etc. 
Alles met een hoog verzamelaarsgehalte!

Clubhonk
Met Piet had ik al het plan opgevat om ons clubgebouw nog meer een 
clubhonk voor hengelaars te laten zijn. (Bamboe)hengels en netten 
aan het plafond, nog meer vitrinekasten om oude hengelmaterialen 
en oude boeken uit te stallen. Zodat leden die op dinsdagmiddag ons 
kantoor bezoeken hier deelgenoot van kunnen zijn. Of om leden tij-
dens de inloopmiddagen onze ruime verzameling aan (oude) visboe-
ken in te laten zien. Ook de jeugdleden kunnen met een cursus of 
workshop zien hoe er vroeger, zonder high tech en apps, een vis werd 
gevangen.

Wisseltrofee
Tijdens het fotomoment komt Joop ook nog met een beeld van een 
hengelaar aanzetten. Deze had namelijk als wisseltrofee gediend, met 
daarop de namen van witvissers als René van Dijk en Arnoud van de 
Stadt. Een hele periode heeft deze trofee bij een vijver in het Wapen 
van Assendelft gestaan en Joop heeft deze van de voormalige eigenaar 

teruggekregen. Joop vond Ben van der Meij bereid om het hengeltje 
weer van een kurken handvat te voorzien. Een mooie aanwinst voor 
ons clubgebouw!
Joop fluistert in mijn oor “Dit is eigenlijk nog niet alles, ik heb nog 
veel meer…”
Nou Joop, geniet daar voorlopig nog zo lang mogelijk zelf van. En 
Piet, we kunnen aan de bak om deze hoeveelheid materialen een pas-
sende plek te geven. 
Een goed voorbeeld doet natuurlijk goed volgen en uiteraard staan we 
hier van harte open voor. Daarnaast houden we ons aanbevolen voor 
(glazen)vitrinekasten. Dus leden, die deze over hebben of weten te 
staan, laat het ons weten!

Wim de Vries
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Het nachtleven van een karpervisser

Nachtvissen is een geliefd onderdeel van heel veel karpervis-
sers. De karper kan soms makkelijker gevangen worden dan 
overdag. 
En een nachtje of een paar nachten aan de waterkant vertoe-
ven in de natuur is voor vele vissers een prima uitje. 
Voor het nachtvissen zijn er een aantal specifiek zaken waarbij 
het handig is rekening mee te houden. In het onderstaande 
vertellen we je daar meer over.
 
Voorbereiding voor het vissen in de nacht
Zoals het woord nachtvissen al zegt, vis je voornamelijk ’s nachts. 
Tijdens de nacht is het uiteraard donker en kan het afhankelijk van 
het jaargetijde behoorlijk koud worden. Kijk dus 
goed naar de weersvoorspellingen en pas je viskle-
ding daarop aan.

Daarnaast is het goed om je te verdiepen in de 
visstek. Bekijk van tevoren waar je bivvy of tent 
komt te staan en houd voldoende ruimte voor 
het plaatsen van je hengels, het drillen van de vis 
en het veilig op de kant brengen en terugzetten 
van de vis. Een schuine kant is over het algemeen 
minder geschikt. Deze schuine kant kan je overdag nog goed bewan-
delen, maar met wat regen of dauw kan een schuine kant al snel zeer 
glad worden. Je zult niet de eerste visser zijn die hierdoor met een 
nat pak thuiskomt. Veiligheid staat uiteraard voorop. Dus neem ook 
reservekleding mee).
 
Bodemkaart
Naast een goede stek op de kant, is een goede stek in het water natuur-
lijk net zo belangrijk. Kijk naar eventuele bodemkaarten of maak een 
eigen bodemkaart met een dieptemeter, prikstok of hengel en peildob-
ber of lood. Als je eenmaal de juiste plek hebt gevonden, zorg dan dat 
je weet hoe ver je aan het vissen bent. Een voerboot is een uitkomst.
Zorg dat je voor het donker je hengels hebt uitgelegd en je tent hebt 
staan. Daarna kan je wachten op de eerste aanbeet!
 
Visspullen voor het nachtvissen
Zeker bij slecht weer, is een goede voorbereiding ontzettend belang-
rijk. Uiteindelijk wil je het tijdens je nachtelijke vissessies comfortabel 
hebben. De invloeden van wind en regen zijn hierbij erg bepalend. 
Hoe minder directe wind je vangt, hoe beter. Je zult dan minder snel 
afkoelen. Vandaar dat het aan te raden is om de voorkant van een pa-
raplu, shelter of bivvy uit de wind te zetten. Bij regen is een waterdicht 
afdak natuurlijk logisch.
 
Wil je slapen tijdens het nachtvissen, dan is een goede bedchair en 
warme slaapzak onmisbaar. Een bivvy tafeltje en goede stoel in je tent 
is ook geen overbodige luxe en spullen om je eten te maken denk aan 

kookstel een koekenpan, fluitketel voor een lekker bakkie koffie of 
thee, koelbox om alles te bewaren Maar misschien wel het belangrijk-
ste onderdeel is verlichting (een hoofdlamp, bivvy lamp of zaklamp). 
Het meest handige is een hoofdlamp, want je wilt natuurlijk je han-
den vrijhouden voor het drillen van een karper in het donker. Ook bij 
het opnieuw be-azen en inwerpen van een hengel is licht ontzettend 
handig. Het advies is daarbij om met zo min mogelijk licht op het 
water te schijnen. Dit kan namelijk de kans op vis sterk verminderen 
dus zo min mogelijk licht op je voerboot.
Een goede tent en stretcher is erg belangrijk.

Hoe vis je in de nacht?
Het nachtvissen is voornamelijk gebaseerd op statisch vissen. Bij sta-
tisch vissen worden de hengels op een steun of rodpod geplaatst.
Bij het karpervissen wordt dan veel gebruik gemaakt van elektrische 
beetmelders. Voer en aasmontage zijn gelijk als bij het vissen overdag. 
Het dient wel aan te bevelen om aas te gebruiken dat voor langere 
tijd in het water kan blijven liggen zoals harde boilies, tijgernoten enz 
Pionier Baits,  Rentenaar en Hengelsport Zaanstreek kan u daar alles 
over vertellen.

Waar vind je de meeste vis in de nacht?
Vissen zwemmen overdag en ´s nachts niet altijd op dezelfde plaatsen. 
Karper vind je overdag vaak tussen de obstakels, zoals takken en wier- 

en lelievelden. In de nacht zal de karper zich meer versprei-
den over het water, omdat deze zich in de nacht over het 
algemeen veiliger voelt. De karper is dan vaak te vinden in 
ondieptes waar veel natuurlijk voedsel ophoopt. Denk hier-
bij aan een kuil / geul of de kant waar de wind de hele dag 
op heeft gestaan. Vergeet ook niet de plaatsen waar brood 
aan de eendjes wordt gevoerd of een witvisser de hele dag 
lokvoer heeft gestrooid

Mag je overal nachtvissen?
In Nederland zijn er veel plaatsen waar je overdag mag vissen maar 
niet overal mag dit ook in de nacht. Op de website van Sportvisserij 
Nederland kun je zien waar nachtvissen in Nederland is toegestaan 
met de nachtvergunning.
Veel hengelsport verenigingen hebben het nachtvissen in eigen beheer 
genomen en men dient dan lid te zijn van de plaatselijke hengelsport 
vereniging om een nachtvergunning te kopen.
Dat kan online of elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur bij 
HVZ Kantoor klaverhoek in Wijdewormer voor de wateren van HVZ 
(Ook voor de derde hengel).

Zoals je kunt lezen, is nachtvissen een fantastische bezigheid in onze 
geliefde vissport en zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet 
houden. Door middel van bovenstaande informatie hopen we je een 
beetje op weg te hebben geholpen.
Mocht je echter nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de Karper 
commissie van HVZ. We zijn aanwezig op 24 april bij de HVZ beurs
(zie website) waar we het nachtvissen samen met Hengelsport Karper 
service gaan promoten en een live verbinding op scherm hebben van 
een commissielid die in Frankrijk aan het vissen is (onder voorbe-
houd).

Waar is karper gemakkelijk te vinden?
Karpers vinden is voor de beginnende karpervisser soms een moei-
lijke zaak. De Karper is een van de meest winterharde vissen op aarde 
en kan zo ongeveer overal leven. Ze kunnen overleven in een breed 
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scala aan watertemperaturen en hebben een hoge tolerantie voor ver-
ontreinigende stoffen en landbouwafvoer. De Karper kan zelfs leven 
in brak water in de kustmondingen van de kust. Karpers geven over 
het algemeen de voorkeur aan grote meren, reservoirs en rivieren met 
langzaam bewegend water. U zult echter misschien verbaasd zijn over 
sommige plaatsen waar u karper kunt vinden. Sloten, kanalen en 
parkvijvers kunnen gezonde populaties karpers ondersteunen. 
Dit maakt de soort een populair doelwit voor stedelijke vissers.
De kans is groot dat je dichter bij de karper bent dan je denkt. 
De meeste steden hebben karpers zwemmen in de wateren binnen 
stadsgrenzen of op slechts een klein eindje rijden. Omdat karpervissen 
erg populair is, kan het moeilijker zijn om online informatie te vinden 
over waar te vissen. Maar als u goed op verkenning gaat, vindt u mis-
schien uitstekende karperstekken dicht bij huis.

Karper hotspots
Elke karpervisserij is uniek, maar als je ervoor kiest om je lokale wa-
teren te verkennen op zoek naar karpers, kijk dan naar deze algemene 
watereigenschappen:
• Warm water: in de meeste wateren zijn vaak ondiepe stukken te 
vinden die vaak warmer zijn dan het grootste deel van het water, bij 
stromend water zijn dit meestal de stil staande stukken. Dus als uw op 
zoek gaat naar karper op bijvoorbeeld een rivier vindt u mogelijk de 
meeste karper in de binnenwateren en zijkanalen.
• Helder en troebel Water: Zelden zal je karper vinden in helder water, 
en als je dat doet, zullen ze waarschijnlijk erg schrikachtig zijn en bijna 
onmogelijk te vangen. Zoek naar troebel water in de buurt van de 
oevers van meren of in de zijkanalen van grote rivieren.
• Voedsel zoeken: riet, waterplanten of kroos dienen als eerste habitat 
voor waterinsecten. Karper behandelt vaak een stukje waterplanten als 
een buffetlijn, en eet alles wat ze kunnen pakken.

Azen karpers bij volle maan slechter?
Vollemaan ziet er magisch uit, heeft echter nauwelijks invloed op de 
karpers.
Veel ervaren karpervissers zijn het erover eens: de verschillende maan-
standen beïnvloeden het azen van de karpers niet. Op sommige wa-
teren azen de karpers bij volle maan zeer goed, op andere wateren 
misschien wat minder maar zijn wel te vangen.

Hoge of lage luchtdruk
De luchtdruk heeft een grote invloed op het aasgedrag van de karpers. 
Slechts weinig karpervissers houden rekening met deze veranderingen.

Hoge luchtdruk
Ook bekend als anti-cyclonen. 
De kenmerken zijn een heldere hemel en weinig of geen wind. 
In de zomer kan dit snikhete dagen betekenen. In de winter daaren-
tegen gaan koude dagen en vriesnachten met deze luchtdruk gepaard. 
Voor de gewone standaard bodemvisserij zijn dit geen ideale omstan-
digheden.

Lage luchtdruk
Ook bekend als depressies. Kenmerkend zijn hier een betrokken he-
mel, zachte zuidwestenwind en veel regen. Deze omstandigheden zet-
ten de karpers eerder aan tot azen. Een toename van het zuurstof-
gehalte in het water, waterturbulentie en minder licht zijn hier niet 
vreemd aan.
Natuurlijk ligt tussen deze twee uitersten een oneindig aantal vari-
aties. Maar we denken dat het juist is om te zeggen dat in de meer 
productieve maanden, zoals van april tot oktober, perioden van lage 
of dalende luchtdruk betere omstandigheden inhouden dan perioden 
van hoge of stijgende luchtdruk.
Dus volg je eigen inzicht en keuze als je niet vist vang je zeker niets.

Zijn grote karpers eenlingen?
Dat grote karpers op een water vaak alleen onderweg zijn, ligt waar-
schijnlijk niet zozeer aan een gebrek aan gezelligheid, maar eerder aan 
het feit dat er gewoonlijk maar heel weinig grote vissen op een water 
te vinden zijn die gezamenlijk op kunnen trekken.
Om die reden zoeken grote karpers graag aansluiting bij groepen van 
wat kleinere vissen. Alleen zeer grote en kapitale vissen zijn vaker al-
leen onderweg. Ze moeten meer vreten dan kleinere karpers, wat in 
wateren met een normaal, natuurlijk voedselaanbod betekent dat ze 
langer actief moeten zijn om te azen 

De karpercommissie wenst u veel vis- en nacht plezier aan de water-
kant en meld uw vangsten.

Bas Witte, Coördinator 

In memoriam
Ernst Robert Kabel
19 januari 1954 - 23 januari 2022

Als ze me missen...

Eind januari is een bekend lid van de HVZ overleden.
Ernst was een fervent visser op karper en velen hebben zijn hen-
gelsuccessen in het HVZ Nieuws of op Facebook gelezen. 
Voorzien van zijn foto’s met prachtige gevangen karpers in de 
Zaanstreek en met een brede glimlach. 
Zijn verhalen en vriendelijke verschijning zullen worden gemist 
binnen onze vereniging en langs de waterkant. 

Ernst had zich bij ons aangemeld als vrijwilliger, helaas is hem dat 
niet meer gegund. 
Zijn naasten, familie en vrienden, de mensen die hem lief waren 
wensen wij heel veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit 
verlies.

Namens het bestuur en de leden van    
Hengelsport Vereniging Zaanstreek 
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Weer gezellig bij elkaar
Na lange afwezigheid konden we weer gezellig bij elkaar ko-
men met bestuur, commissieleden en ereleden op de uitge-
stelde communicatie avond van HVZ.

Zoals gebruikelijk stond er weer een heerlijk Chinees buffet opgesteld 
klaar in het kantoor.
Normaal gesproken opent de voorzitter Wim de Vries met de aanwe-
zigen een glas om te proosten op het nieuwe jaar maar op 1 maart zat 
iedereen aan een bakje koffie.

Wel een beetje vreemd. We gaan er vanuit dat het volgend jaar weer 
op de oude manier gaat.
Na wat mededelingen van Wim werd het buffet geopend en konden 
de gasten gaan genieten van het buffet wat Maarten weer prima gere-
geld had. Bij de bar konden ze een lekker drankje nuttigen verzorgd 
door Bas.

Na het eten was er een spreker Ecoloog Hans Roodzand uitgenodigd 
die kwam vertellen over de kwaliteit en zoutgehalte in de Noord Hol-
landse wateren hier uit bleek dat het niet goed gaat met div wateren en 
hij het advies gaf dat niet alleen de beroepsvissers maar ook de sport-
vissers moeten klagen bij HHNK over de diepte van de wateren  en 
vervuiling want dan is er kans dat de gemeente in opdracht van! wat 
gaat doen (zoals uitbaggeren water te verversen met water pompen).
Na deze lezing die aandachtig werd beluisterd en veel vragen werden 
gesteld, kon Wim de avond met nog wat informatie afsluiten na nog 
even napraten en wat drinken ging iedereen voldaan huiswaarts.
Rest mij nog om een paar vrijwilligers te bedanken die geholpen heb-
ben met opruimen.

Een commissielid 

Onze Ruilbeurs
Op onze hengelsportbeurs van 2022 vinden jullie de bekende 
HVZ Ruilbeurs. De grootste van Noord Holland!

Ruilbeurs is eigenlijk niet een juiste omschrijving want er worden
geen artikelen geruild maar alleen verkocht voor contant geld.                                                                                                                                          
De HVZ biedt sportvissers (en winkeliers) de mogelijkheid hun ge-
bruikte overtollige hengelsport materialen te verkopen voor contant 
geld. De HVZ schrijft deze artikelen in, labelt en vervoert ze naar de 
beurs. Daar worden ze uitgestald op de ruilbeurs.
Er kan niet worden gepind op de Ruilbeurs en er dient dus contant te 
worden betaald bij de aankoop. 
Dit heeft o.o. te maken met dat wij de ingebrachte en verkochte arti-
kelen gelijk afrekenen met de inbrengers aan het einde van onze beurs 
om 14.00 uur.
                                                                                                                            
Hoe gaat dit verder in zijn werk? 
Twee dagen en de ochtend voor de beurs zijn er op het HVZ kantoor op 
sportpark de Kalverkoek Zuiderweg 72G WijdeWormer mensen aan-
wezig waar je jouw overtollige spullen kunt inbrengen voor verkoop.  
Dat is dus op 21 en 22 april, donderdag en vrijdag avond van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdagmorgen 23 april van 9.30 uur tot 12.00 uur.                                                                                                                                             
In overleg met jou wordt de prijs bepaald. 
De HVZ schrijft en neemt je spullen in en voorziet deze van een prijs- 
label. Je krijgt een bewijs dat je deze spullen hebt ingeleverd. 
De HVZ zorgt voor vervoer naar en het uitstallen van uw spullen op 
de beurs. Tijdens de beurs houden de vrijwilligers van de HVZ toe-
zicht en rekenen de spullen die worden verkocht voor je af.  
Aan het einde van onze beurs om 14.00 uur meld je jezelf bij de ruil

beurs en met je bewijs van de door jou ingebrachte spullen. 
Er wordt gekeken van wat er van is verkocht. Deze worden met je 
afgerekend en uitbetaald. Je overgebleven artikelen neem je weer mee 
naar huis. De HVZ slaat dus niets op!       
                                                                                                                                                           
De HVZ doet deze dienst vrijwillig voor haar deelnemers/leden en de 
HVZ neemt dan ook geen enkele verantwoording of aansprakelijk-
heid voor schade of diefstal.                                                                                                                      
Voor winkeliers rekent de HVZ 10% administratie en behandelings-
kosten. Tevens berekent de HVZ deze 10% van de verkoopkosten aan 
leden/deelnemers aan de ruilbeurs wanneer als er door hen meer als 25 
artikelen worden ingebracht. 

De opbrengst van deze kosten komt ten goede van onze jeugd en voor 
een BBQ, voor de beursvrijwilligers, voor een opgeofferd  vrij week-
end.

Frans Hagens

Foto´s Anton van Daal
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Toch nog een HVZ Hengelsportbeurs in 2022
We hadden het niet meer verwacht maar in februari zijn de 
maatregelen rondom corona dermate versoepeld dat we er 
voor gaan en onze beurs in april weer organiseren. 

Dit nadat we deze in januari hadden uitgesteld omdat we anders al-
leen met allerlei beperkende zaken als mondkapjes, afstand houden 
en QR codes te maken zouden hebben. Nu gaan wij op 24 april weer 
normaal bij elkaar komen.
We hebben ook weer een mooi aanbod van hengelsportwinkeliers met 
hengelspullen, reizen en veel voorlichting over onze sport. De meeste 
van de aanwezige winkeliers hebben de afgelopen jaren onze beurs al 
eens meegemaakt en hebben hiermee hun voordeel gedaan. 

Denk hierbij aan Lagerweij Hengelsport, Rien de Wolf, Mabibo, Mas-
sivefishing, Engelhart hengelsport, HSP Peeters en Pioneer baits. 
Zij komen dan ook graag opnieuw naar de HVZ beurs. 
We begroeten ook een aantal nieuwe deelnemers zoals Karper Service, 
Bert Schouten, Boezembaits, Hotspotfishing en Hengelsport Leon. 
Verder komen er ook weer een aantal hobbyvissers zoals Wim Sille-
man, Leen Verschoor en Frans Teeuwen. Onder andere met hengels, 
streamers, jerkbaits, spinners, vliegen en dobberbouw. 
Hier kun je voorbeelden van een hobby in de hengelsport zien en 
natuurlijk hier vragen over stellen. 

Ruilbeurs
De grootste trekker van de beurs is ongetwijfeld onze Ruilbeurs 
(grootste van Noord Holland) waarvoor hengelsporters al vaak om 
10.00 uur, bij opening van de beurs, in de rij staan. Hier kun je prach-
tige koopjes scoren voor het komende visseizoen. Deze meeste spullen 
zijn nauwelijks gebruikt of zeker in goede staat. Er liggen vaak ook 
aardige spullen tussen voor verzamelaars van oude hengelsportmate-
rialen want er zijn veel hengelspullen te koop zoals hengels, molens, 
foedralen, kokers, koffers, tassen, aasdozen, kunstaas, dobbers, lijnen, 
netten, paraplu’s etc. etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
wordt aangeboden. Dus sla je slag.

Cadeautje
Bij de kramen van de HVZ administratie kun je als HVZ lid, op ver-
toon van je vispas, een gratis cadeautje in ontvangst nemen. Dit ivm 
het reeds vorig jaar gepasseerde 80-jarig jubileum van onze HVZ, dat 
wij helaas niet uitgebreid konden vieren. Hier kun je ook zaken aan-
schaffen zoals de nachtvisvergunning en de vergunning voor gebruik 
van een 3e hengel. Natuurlijk kun je er ook ter plekke HVZ lid wor-
den wanneer je dat nog niet bent zodat je direct al kunt gaan vissen.
Onze HVZ zeeviscommissie staat samen met de federatie MID-West 

van Sportvisserij Nederland met de drilmachine. Hiermee kun je erva-
ren hoe hard een grote vis trekt. Ook kun je hier informatie over ons 
zeevisprogramma krijgen. Met de boot of vanaf het strand/pier het is 
allemaal mogelijk.
Bij onze roofvissers kun je een sterke onderlijn maken en je inschrij-
ven voor de wedstrijden. Bij de karpercommissie kun je de spullen 
bekijken welke je nodig hebt voor o.a. het (nacht) vissen op karper. 
Bij onze jeugd- en baarscommissies kun je o.a. tuigjes maken en er is 
een puzzeltocht met leuke prijzen. Bij de wedstrijdvissers zoet (zomer, 
50+ en winter) valt iets te leren over feedervissen en ook hier kun je 
het wedstrijdprogramma ophalen. 
De commissie vliegvissen laat je zien hoe vliegen worden gebonden.  
Je kunt hier ook oefenen met werpen met een vliegenhengel op een 
werpbaan. Onze administratie- en controlecommissie staan er om 
voorlichting te geven of vragen te beantwoorden over wat allemaal 
wel of niet is toegestaan bij onze sport.  

Gedurende de beurs worden er door ons met een Rad van Fortuin 
diverse prijsronden gedraaid waarvoor je in de hal loten kunt kopen. 
Daarmee kun je mooie prijzen te winnen op hengelsport- gebied, 
maar ook heel veel andere prijzen.   
Op het terras in de hal kun je dit onder het genot van koffie/thee of 
een consumptie  (tegen betaling) volgen. Boven bij de horeca van de 
hal zijn ook snacks verkrijgbaar.

Alle redenen om dit super HVZ evenement te bezoeken met gratis 
entree en een gratis cadeautje voor HVZ leden. Een kans op mooie 
prijzen bij het Rad van Fortuin en kans op prijzen ivm het 80-jarig 
jubileum. Vergeet daarnaast ook niet de geweldige aanbiedingen en 
koopjes op de ruilbeurs en bij de winkeliers. 
Tot ziens op 24 april.

Frans Hagens

Foto´s Anton van Daal
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Jaarverslag 2021
Als ik dit schrijf, zijn de beperkingen van corona opgeheven en 
kunnen wij weer alle activiteiten oppakken in 2022. Zo anders 
was het in 2021. De voorjaarsbeurs ging niet door, de algeme-
ne ledenvergadering voor het tweede jaar uitgesteld en werd 
uiteindelijk in september gehouden. 

De najaarsbijeenkomst werd gewijzigd in een thema-avond met Ber-
tus Rozemeijer maar ging helaas niet door. Het HVZ Nieuws kwam 
maar drie keer uit i.p.v. vijf nummers. Kortom weinig gezamenlijke 
activiteiten. Daarentegen kon er individueel gelukkig wel gevist wor-
den, zonder restricties.

Ledenaantallen
Door Covid mochten we in 2021 95 extra nieuwe leden verwelkomen 
bij de HVZ. We konden immers gewoon vissen. Veel mensen hebben 
vaak hun oude hobby weer opgepakt of zijn er juist mee begonnen.

Er zijn in 2021 37 HVZ leden overleden. Tijdens de jaarvergadering 
zal er op gepaste wijze aandacht aan worden gegeven.

Vergaderingen
Het DB heeft gewoon doorvergaderd en is in totaal 12 keer bij elkaar 
gekomen om de lopende zaken te behandelen. De commissie over-
legvergaderingen zijn door de coronaperikelen tot slechts drie verga-
deringen beperkt. Daarnaast zijn er door het DB diverse overleggen 
geweest met officiële instanties.

Algemene ledenvergadering
Door corona ging de algemene ledenvergadering van 2020 niet door. 
De Algemene Ledenvergadering heeft uiteindelijk in september 2021 
plaatsgevonden. Deze kon worden gehouden in ons eigen clubhuis en 
werd helaas matig bezocht door de coronabeperkingen. 
Tijdens deze vergadering zijn de jaarverslagen van 2019 en 2020 be-
handeld en vastgesteld. Daarnaast stonden de financiële verslagen van 
2019 en 2020 op de agenda. Deze werden voor de laatste keer gepre-
senteerd door penningmeester Henk op den Akker. 

De financiële verslagen werden allen door de vergadering goedge-
keurd. De financiële commissie gaf ook zijn fiat aan het verslagen en 
dankte Henk voor zijn werkzaamheden. 
Tijdens deze vergadering konden de al in 2020 aangekondigde be-
stuursmutaties worden geformaliseerd.

Bestuurswisselingen
Reeds in 2020 heeft onze penningmeester Henk op den Akker te ken-
nen gegeven op eigen verzoek af te treden en zich niet herkiesbaar 
te stellen.  Voor zijn uitmuntende werkzaamheden gedurende 15 jaar 
werd hij door het bestuur benoemd tot erelid en ontving een welver-
diend applaus. 
Henk bedankte iedereen voor de plezierige samenwerking en blijft 
nog hoofd van de controlecommissie. Daarnaast blijft hij op de ach-
tergrond actief om zijn opvolger in te werken. 

Piet Breedijk is na een jaar als interim benoemd als secretaris. 
Hij volgt Jorrit Hazen op die helaas deze avond was verhinderd door 
ziekte. Van hem kon geen officieel afscheid worden genomen. 
Martijn Tijms was herkiesbaar en is weer benoemd als coördinator 
wedstrijden witvissen. 
Don Jaring is benoemd als coördinator van de roofviscommissie en 
Peter van den Outenaar als coördinator voor de jeugdcommissie. 
Als voorzitter van de vliegviscommissie werd afscheid genomen van 
Kees Mandjes. Kees werd voor zijn vele werk en de plezierige samen-
werking benoemd als lid van verdienste. De vliegviscommissie wordt 
nu bemand door het duo Jan Goede en Jos van der Heijden. Waarbij 
Jan Goede benoemd is als coördinator en deelneemt aan het commis-
sieoverleg.  

De Hengelsportbeurs
Is in 2021 niet doorgegaan, net als de geplande activiteiten om het 80 
jarig jubileum van de vereniging te vieren. 

Vijverpartij Kalverhoek
We zijn in 2021 verder gegaan met het project visvijver Kalverhoek. 
De werkzaamheden betroffen voornamelijk metingen uitgevoerd door 
Hans Roodzand (voormalig medewerker HHNK). 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het zoutgehalte van de vijver 
erg hoog is. Dit wordt veroorzaakt door een kwel welke in de vijver 
en omgeving aanwezig is. Ook het zuurstofgehalte bleek bij diverse 
metingen niet aan de norm te voldoen en schommelt erg. 
Het bestuur wil graag een goed gevarieerd visbestand in de vijver. 
Er is te weinig aanvoer van zoet regenwater mede omdat AZ ook de 
vijver gebruikt voor beregening van de sportvelden. 
Er is een rapport geschreven waarin deze problematiek is beschreven 
en vastgelegd. Dit rapport zal worden aangeboden aan HHNK. Op-
lossing zou namelijk zijn om water vanuit de Herenhuisloot in te laten 
op de Kalverhoek. Voorlopig worden er door de HVZ nog geen in-
vesteringen/ visuitzettingen gedaan om de vijver verder in te richten.

Piet Breedijk, secretaris

Visserijbelangen 2021
Door de coronamaatregelen zijn diverse activiteiten en vergaderingen 
beperkt of geheel niet doorgegaan. 
Er is deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep uitvoe-
ringsagenda dierenwelzijn van de gemeente Zaanstad. Na het overleg 
van oktober zijn er door partijen weer vragen gesteld in de gemeen-
teraad over weerhaakloos en loodvrij vissen. Aansluitend zijn ons van 

Ledenaantal
2021 2020 2019 2018 2017

Senioren          4503 4401 4099 4051 3826
65+leden               157 164 192
Partnerleden      83 89      85 80 82
Junioren             255 226    180 182 82
Jeugdleden        281 311 291 305 31

Totaal                      5122 5027 4655 4618 4557
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diverse kanten uit de gemeente Zaanstad vragen gesteld over deze on-
derwerpen welke wij afdoende hebben kunnen beantwoorden. 
Met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een 
nieuwe huurovereenkomst besproken en aangegaan voor zes jaar voor 
het volledig visrecht in de sloten langs de A8 en enkele wateren in de 
gemeente Oostzaan. 

Ook in 2021 zijn wij weer in gesprek gegaan met HHNK over de on-
volkomenheden in de huurovereenkomsten. Deze problematiek blijkt 
zich niet te beperken tot de huurovereenkomsten van HVZ. 
HHNK gaat nu een nulmeting uitvoeren naar alle door haar uitgege-
ven huurovereenkomsten visrecht. Als pilot wordt gezamenlijk eerst 
de situatie van HVZ in kaart gebracht, omdat door ons al concrete 
correcties zijn aangeleverd.
Deelgenomen aan het Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO) om 
de onderwaterfauna onder de aandacht te brengen en te horen wat er 
speelt in de Zaanstreek op het gebied van natuur en milieu wat van 
belang zou kunnen zijn voor onze leden. 

Er is deelgenomen aan vergaderingen en inbreng geleverd aan de 
Visstand Beheer Commissie Hollands Noorderkwartier (afgekort 
VBC-HNK). De VBC is gericht op een duurzaam visstand- en vis-
serijbeheer met oog voor de belangen van de beroeps- en sportvisserij, 
maar ook als adviesorgaan voor het hoogheemraadschap HHNK over 
vis- en visserijgerelateerde onderwerpen. Als speerpunt is dit jaar het 
onderwerp vissen in nood en vissterfte aangepakt. Er is een werkgroep 
geformeerd met als doel het creëren van een goed lopend vis in nood/
vissterfte protocol, waarbij alle rollen onderling duidelijk zijn afge-
stemd voor het gebied boven het Noordzeekanaal.
Maandelijks is de waterkwaliteit in ons viswater op diverse plekken 
bemonsterd en onderzocht op o.a. het chloride- en zuurstofgehalte. 
Dit jaar trad er weer op enkele plaatsen vissterfte op, waarbij deze in 
het Kogerpark aanzienlijk was. 
Door overvloedige regen is een riooloverstort overgelopen waardoor 
de waterkwaliteit is aangetast met alle gevolgen van dien voor de vis-
stand. 

Piet Rol

Controlecommissie
De controlecommissie heeft in 2021 beperkt in groepsverband kunnen 
controleren.
Slechts één maal heeft een grotere controle plaatsgevonden en is de 
groep ook één keer intern bij elkaar gekomen om de controles te be-
spreken en te evalueren. Hierbij was ook onze vaste BOA van SMWN 
aanwezig. Met een PowerPoint presentatie zijn de voornemens vast-
gelegd voor wanneer de versoepelingen van de coronamaatregelen 
worden aangekondigd. De afgelopen tijd zijn de controleurs actief 
geweest bij het optreden en melden van door derden gemelde overtre-
dingen. In het nieuwe jaar zal vooral op illegale wedstrijden worden 
gecontroleerd.

Henk op den Akker

Karpercommissie
De karpercommissie is in 2021 diverse keren, ondanks de coronare-
gels, bij elkaar geweest voor vergaderingen en karperwedstrijden. 
De regels die er waren, werden goed en correct opgevolgd en uitge-
voerd. De commissie is uitgebreid met drie nieuwe ervaren leden na-
melijk Ramon Saft, Marten Verweij en Rick Assema en zijn we weer 
op volle sterkte met acht leden. In de maand juni hadden we een 
kleine koppelwedstrijd in de Watering en Noordersterpark te Wor-
merveer met tien koppels.

Er is in dat weekend erg goed gevangen met totaal 340 kilo karper. De 
eerste prijswinnaars hadden als koppel 22 karpers gevangen. 
Binnenactiviteiten, zoals een workshop, hebben we ivm Corona niet 
uitgevoerd.  
In oktober konden we eindelijk weer een normale weekendwedstrijd 
houden. Dit gebeurde op de Jagersplas met 20 koppels. Niet wetende 
dat er op de zaterdag de gehele dag een landelijke reddingsoefening 
met de reddingsbrigade en brandweer werd gehouden, met 40 boten 
op de plas (dit was geheim gehouden). Ik hoef jullie niet te vertellen 
hoeveel problemen dit heeft gegeven. Ondanks dat konden we zon-
dag met een smakelijke barbecue en prijsuitreiking, met dank aan de 
sponsors, afsluiten. Als commissie hebben we nog een aanvraag inge-
diend voor een karper- uitzetting, dit is in behandeling genomen door 
het DB. In november was de laatste uitzet in het kader van het karper 
boezemproject van Midwest Nederland en de HVZ, uitgevoerd in de 
Zaan. Onder grote belangstelling en hulp zijn er ongeveer 60 Spiegel-
karpers uitgezet. 

Bas Witte

Jeugdcommissie
Door de helaas maar al te bekende redenen waardoor bijna de hele 
Nederlandse samenleving ruim twee jaar lang tot stilstand kwam, kon 
de HVZ jeugdafdeling in 2021 pas na het voorjaar, vlak voor de zo-
mervakanties, de eerste groepsactiviteiten ontplooien.
Heel veel hebben we dan ook niet kunnen organiseren, maar wat we 
uiteindelijk wel hebben kunnen doen, was gelukkig redelijk succesvol. 
Altijd fijn voor de deelnemers en plezierig voor de commissieleden.
Van alle activiteiten zijn verslagen verschenen in het HVZ nieuws en 
op de HVZ website. Om herhalingen te voorkomen, beperk ik mij 
daarom hieronder tot een kort overzicht.

• 3 juli: witviswedstrijd voor de jeugd in de Zuidervaart. Redelijke 
vangsten, maar slechts 5 deelnemertjes die het wel heel erg naar hun 
zin hadden.
• 22 augustus: zomerviskaravaan bij de Jagersplas, in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland. 75 kinderen hebben we van 10:00 tot 
15:00 uur veel plezier bezorgd met vissen, werplessen, tuigjes maken, 
visdrilsimulator en als grote attractie voor veel Youtube-kinderen, de 
aanwezigheid van Daniel Weijers.
• 14 september: visles aan 50 leerlingen van OBS de Watermolen in 
Koog aan de Zaan
• 12 oktober: visles aan 25 leerlingen van OBS de Kroosduiker in West-
zaan
• 14 oktober: visles aan 50 leerlingen van basisschool Et Buut in Zaan-
dam
• 24 oktober: koppelwedstrijd jeugdlid/volwassene met 8 teams. 
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De 16 deelnemers zaten in een heerlijk najaarszonnetje aan de Zuider-
vaart, maar helaas ving er maar één team redelijk wat vis.

Peter van den Outenaar

Vliegviscommissie
De vliegvisafdeling heeft in het voorjaar van 2021 een bindavond ge-
houden waarbij tevens afscheid is genomen van de aftredende voor-
zitter Kees Mandjes. Door de steeds weer nieuwe maatregelen ivm 
Corona hebben daarna geen groepsactiviteiten meer plaatsgevonden

Jos van der Heijden

Commissie zout
In 2021 hebben we als commissie slechts driemaal vergaderd in ver-
band met het virus. Ook de jaarlijkse zeevisavond in februari kwam 
helaas te vervallen.
Al voordat we überhaupt konden beginnen, moesten we de competi-
tie al afblazen wegens Corona. We hebben uiteindelijk één wedstrijd 
op het strand kunnen organiseren en twee bootwedstrijden vanuit 
Harlingen (met een heerlijke maaltijd). Ook bij de strandwedstrijd 
hebben we een lekkere versnapering verzorgd, om er zo toch nog een 
gezellig samenzijn van te maken. Helaas werd de tweede bootwed-
strijd afgelast door extreem harde wind op het wad. Het zat de zeevis-
sers niet mee dit jaar. De puntentelling voor de competitie hebben 
we maar laten zitten omdat twee wedstrijden geen competitie maakt. 
Voor 2022 hebben een vol programma gemaakt met de vier kant- en 
vier bootwedstrijden in de hoop dat dit jaar alles door kan gaan. 
Omdat de boot in Scheveningen niet meer gaat, zijn we uitgeweken 
naar Harlingen. De vangsten op het wad worden steeds beter.

Nico Heijnen

Witviscommissie
Zoals inmiddels bekend hebben we in 2021 net als alle andere com-
missies veel last gehad van de beperkingen die opgelegd zijn vanwege 
het Coronavirus. Gelukkig zijn we met twee activiteiten tussen de 
lockdown toch nog actief geweest. Dit waren de 50+ competitie en de 
wintercompetitie.
We hebben helaas de geplande workshop feedervissen moeten cance-
len vanwege de opgelegde lockdown en het besmettingsrisico.
De 50+ is gevist van 21 mei tot 20 augustus, er zijn 11 wedstrijden 
gevist. Er waren voor deze competitie zoals gebruikelijk best veel aan-
meldingen, ik heb 16 namen op de uitslagenlijst gezien. De winnaar 
was 1e B. van der Raay met 31 punten en 112 kilo vis. 2e A. Boonstra 
met 159! Kilo vis maar 35 punten. 3e Arie Kool met 46 punten en 78 
kilo vis.

De zomeravond hebben we niet door laten gaan vanwege gebrek aan 
animo. Drie vissers is niet genoeg om een competitie op touw te zet-
ten, hopelijk volgend jaar beter!
Gelukkig heeft de wintercompetitie wel doorgang kunnen vinden, 
deze is met 11 actieve deelnemers gevist, en iedereen heeft ook tot het 
eind gevist, netjes! De competitie is gewonnen door Vincent Horst, 
met 57 kilo vis! 2e Stephan Veenstra, en 3e Tjerk Veen. Opvallend 
is dat de vissers die voorheen in de prijzen vielen er dit jaar niet aan 
te pas kwamen. De laatste wedstrijd was 18 december, gelijk gevolgd 
door de prijsuitreiking in Café Sman. De 19e ging de lockdown in, 
dus we zijn letterlijk door het oog van de naald gekropen! 

Martijn Tijms

Roofvissen
De roofviscommissie is het afgelopen jaar van start gegaan met het 
organiseren van twee roofviswedstrijden. 
De eerste wedstrijd betrof een “three of a kind” wedstrijd op de Zaan. 
Hier werden veel mooie vissen gevangen en door meerdere deelnemers 
ook alle drie de soorten (baars, snoekbaars en snoek). 
De tweede wedstrijd betrof een doodaaswedstrijd op de Jagersplas, 
niet alleen het weer viel tegen, ook de vangsten waren niet om over 
naar huis te schrijven.
Voor het organiseren van de wedstrijden waren meetlinten en planken 
benodigd. Deze zijn aangeschaft en gepersonaliseerd zodat er op een 
eenduidige manier gemeten wordt tijdens de wedstrijden. Uiteraard 
worden deze bij de volgende wedstrijden ook gebruikt. 
De roofviscommissie heeft tevens controlewerkzaamheden verricht bij 
de selectiewedstrijd voor het NK Streetfishing, die in september in 
Zaandam werd gehouden.
Voor vragen en/of opmerkingen inzake de roofviscommissie kun je 
contact opnemen met hvzroofvis@gmail.com.

Don Jaring

Baarsvissen
Op zaterdag 13 november werd het NK baarsvissen voor korpsen ge-
houden. De HVZ was 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. De locatie was weer in Rooswijk en die 
liet zich vandaag van zijn grilligste kant zien. Waar de een er twee 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 was 1. Korps de Schele Posch. 2. Korps de Ringdijk. 3. Geest-
merambacht. 4. Alkmaar.
Naast deze wedstrijd zijn er door de baarscommissie verder geen acti-
viteiten georganiseerd.

Willem Spijkerman

Klaverjascommissie
Door de strenge maatregelen is er van klaverjassen niet veel terecht 
gekomen. Enkele avonden konden de kaarten maar worden geschud. 
Dan was de bezetting toch gemiddeld vijf tafels. Er zijn in het nieuwe 
seizoen weer nieuwe deelnemers welkom. In principe wordt er elke 
14 dagen op een vrijdagavond gekaart. Aanmelden kan telefonisch bij 
mevr. Coby de Jong tel. 06 16370123.

Henk op den Akker
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Financieel verslag 2021
Ook in het jaar 2021 was door de coronapandemie nog niet 
veel mogelijk, behalve het individueel vissen. Zelfs het clubge-
bouw is voor het overgrote deel van het jaar gesloten geweest 
voor onze leden en de activiteiten. Een beperkte groep mocht 
aanwezig zijn op de dinsdagmiddag om de meeste online be-
stellingen uit te voeren.

Er is weer een ledengroei geweest, zie elders in het jaarverslag maar 
niet zo sterk als in het jaar 2020. Er is een goed positief resultaat ge-
boekt, dat na de reserveringen voor 2022 netto uitkomt op € 3.148. 
Verder geven wij hieronder een toelichting op de balans en de Verlies 
en Winst- rekening, d.w.z. de inkomsten en de uitgaven.

Toelichting op de Balans van 31-12-2020

Activa
Gebouwen € 4.759
Dit is gelijk aan het eindsaldo van 2020. Er wordt niet verder afge-
schreven op deze nieuwbouw. Het zijn de extra kosten voor het nieu-
we kantoor, die in 2017 zijn gemaakt.

Inventaris € 800
De afschrijving op de aangeschafte inventaris is volgens een standaard 
schema uitgevoerd. Het bovenstaande bedrag is de restwaarde en hier 
wordt niet verder op afgeschreven.

Debiteuren
€ 95. Dit betreft nog een openstaande vordering voor advertentiekos-
ten die nog door een adverteerder moet worden voldaan.

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

Liquide middelen
€ 283.255. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 283.255. Deze gelden 
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor 
2022 (€ 117.291)

Passiva
Fonds onderhoud viswater: € 60.796
Er is in 2021 een bedrag van € 10.000 toegevoegd als reservering voor 
de inrichting van de visvijver op het sportpark Kalverpolder.

Uitgezette spiegelkarper 
teruggevonden

Op een dinsdagmiddag werden we verblijd met het bezoek van Joris 
Weitjens van de karpercommissie AHV en de Matching Community. 
Hij had ons gevraagd of wij het bestand aan foto’s hadden van de 
uitzettingen uit 2001 en 2002 in de Jagersplas en Nauernasche vaart 
die destijds door ons Spiegelkarperproject met coördinator Marten 
Verweij zijn uitgezet. 

Marten heeft een duik genomen in het archief van HVZ en de foto-
boeken gevonden uit 2001 en 2002. 
Het verzoek van Joris was of hij de boeken mee mocht nemen om 
ze te digitaliseren en dit in het bestand Schermerboezem kon zetten 
omdat er in de loop der jaren bij de Matching Community spiegelkar-
permeldingen uit onze omgeving zijn gedaan die ze niet thuis kon-
den brengen.

Nadat de foto’s bij Joris digitaal in het bestand van Schermerboezem 
stonden, was het gelijk al raak bij de eerste nagekeken melding een 
rijenkarper uitgezet in de Nauernaschevaart 2001 door Marten! 
Deze karper is in 2017 gevangen bij Alkmaar en in 2019 in de Poel 
(plan Kalf ) een zijwater van de Zaan.
Zoals u ziet op de foto is de spiegelkarper flink gegroeid en heeft al 
wat kilometers gezwommen. Voor een goede registratie is het belang-
rijk dat we de vangsten van spiegelkarpers melden bij de vereniging 

dat kan bij hvzkarpervis-
sen@hvznet.nl en bij de 
Matching Community of 
spiegelkarpermelden@
outlook.com neem een 
foto van de linkerflank 
van de karper en geef de 
lengte en gewicht plus 
locatie door. 
                                                          
Karpercommissie 
Marten en Bas

Aranea Gra�media B.V.
Ronde Tocht 16
Zaandam, Noord Holland 1507 CC
Nederland
075-6169219
Nr. KvK: 59123702
info@araneagra�media.com

De gematchte HVZ-rijenkarper in 2017 nabij 
Alkmaar met daaronder de ‘plankfoto’
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Contributies voor 2022
€ 117.291. Een bedrag van € 117.291 is al binnen gekomen aan con-
tributies voor 2022. Daar het gelden zijn voor het jaar 2022 zijn ze in 
de eindbalans 2021opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.

Resultaat
Positief €3.148. Dit resultaat is na reservering voor het reservefonds 
onderhoud viswater en een reservering voor het 80 jarig jubileum. 
Het bestuur stelt voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene re-
serve.  Wel zal het voorstel zijn voor 2023 de contributie ongewijzigd 
te laten.      

Vliegviscommissiedepot
€ 7.468. De HVZ vliegviscommissie heeft te kennen gegeven de re-
serves van de commissie bij de HVZ te parkeren. Deze zijn bestemd 
voor aankoop van bindmaterialen, die zeer kostbaar zijn en in grotere 
aantallen worden besteld.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2021  

Ontvangsten
Contributie-inkomsten: € 163.818
Dit is wat lager dan begroot. De stijging van het aantal leden was wat 
minder dan in 2020. 

Diverse vergunningen 
€ 2.329. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel 
opgenomen. Het maximale aantal nacht- en derde hengelvergunnin-
gen is uitgegeven. Wel zijn er wat minder Esox Kalverpoldervergun-
ningen door de leden besteld.

Wedstrijdvergunningen 
€25. Het aantal wedstrijdvergunningen kwam tot stilstand omdat 
vissen in wedstrijdverband gedurende de coronatijd niet meer werd 
toegestaan.

Rentebaten
€ 0. Door de dalende rente wordt geen rente meer ontvangen op de 
vermogens/spaarrekeningen. De negatieve rente over bedragen per 
bank boven de € 100.000 zijn in de uitgaven onder bankkosten op-
genomen.

Sportvisserij Midwest Nederland-subsidie 
€ 1.219. Ook in 2021 hebben wij gebruik gemaakt van de subsidie uit 
het jeugdfonds. Dit omdat de contributie voor juniorleden niet kos-
tendekkend is door de hoge afdracht.

Compensatie visrecht 
€ 6.804. Het grootste deel van de huur voor visrechten wordt door 
de SMWN vergoed, omdat deze wateren in de landelijke lijst zijn 
ingebracht.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2021 

Uitgaven 

Afdracht Landelijk en Federatief 
€ 106.889. Hoger dan in 2020 toen per lid € 2  door SMWN werd  
retour betaald voor het Federatieve deel. Het is mogelijk dat er alsnog 
besloten wordt tot eveneens een teruggave over 2021. Zo ja dan volgt 
een correctie van ongeveer € 8.000.

SVN ledenservice en vispassen
€ 6.561. Door een stijgend aantal leden dat met machtiging betaalt 
blijven de kosten voor de ledenadministratie en contributie inning 
redelijk laag. Dit ook gezien de stijgende portikosten voor de verzen-
ding van de vispassen.

Portokosten
€ 7.860. Het postverkeer daalt nog steeds door meer gebruik van e-
mail correspondentie. De aanvragen voor bijvoorbeeld viswedstrijden 
worden volledig digitaal afgehandeld. Wel zijn de kosten met name 
voor verzending per nummer van het HVZ nieuws gestegen. Het to-
taal is lager door een minder aantal partijpost verzendingen.

Personeelskosten/vrijwilligers 
€ 785. De HVZ kan zich verheugen op een groot aantal vrijwilligers 
die zich kosteloos inzetten voor alle noodzakelijke werkzaamheden. 
Het zijn minimale vergoedingen die de waardering voor vaste mede-
werkers rechtvaardigen.

HVZ Nieuws
€ 10.906. Beduidend lager dan begroot. Door de coronacrisis zijn 
maar drie nummers verschenen in plaats van de gebruikelijk vijf uit-
gaves. Wel was er zelfs een nummer van 24 pagina’s.

Reiskosten 
€ 2.363. Wat hoger dan voorheen doordat o.a. twee bestuurders van 
buiten de Zaanstreek minimaal wekelijks naar Zaandam komen, 
waardoor meer kilometers vergoed worden.

Gebouwen
€ 1.238. Hierin zijn opgenomen de gemeentelijke belastingen op de 
WOZ en overige kosten. 

Bestuurskosten
€ 2.826. Het bestuur heeft met minimale kosten de HVZ kunnen 
besturen. Er zijn geen vergoedingen van importantie. Alleen één geza-
menlijke visdag per jaar is de waardering voor de vele werkzaamheden. 
Er zijn door bestuurswisselingen wat extra uitgaven gedaan.

Vergaderkosten
€ 285. Ook mede door de coronasituatie zijn de vergaderingen beperkt 
gebleven.

Verzekeringen
€ 1.379. Het clubgebouw is volledig verzekerd gebaseerd op de nieuw-
waarde.

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

Commissies
De aan de commissies toegekende gelden zijn ten dele gebruikt en 
door de penningmeester gecontroleerd. Voor het 80-jarig jubileum in 
2021 is een post van € 3.000 opgenomen. Dit zal in het jaar 2022 op 
passende wijze worden gevierd.
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Balans per 31 december 2021
Activa Passiva

Gebouwen € 4.759 Algemene Reserve
Visrechten:   Saldo 31-12-2020 € 95.303 
*Markervaart € 1 Resultaat 2021 € 3.148 
*Nauernaschevaart € 1 Saldo 31-12-2021 € 98.451 

Inventaris € 800 Fonds onderhoud viswater € 60.796 
Kas € 273 Fonds reservering jubileum € 3.000 
ABN-AMRO RC € 78.860 Ontvangen contributies voor 2021 € 117.291 
ING RC € 145.140 Vliegviscommissie depot € 7.468 
ING deposito € 58.982 Te betalen kosten algemeen € 3.000 
Debiteuren Algemeen € 95 
Depot TNT post € 1.095 

subtotaal € 290.006 € 290.006 

Wedstrijdcomm Zoet € 211 Wedstrijdcomm Zoet € 211 
Wedstrijdcomm Zout € 2.963 Wedstrijdcomm Zout € 2.963 
Jeugdcommissie 2.844 Jeugdcommissie € 2.844 

Seniorencommissie € 226 Seniorencommissie € 226 
Karpercommissie € 2 Karpercommissie € 2 

Totaal € 296.252 € 296.252 

Begroting 2022

Ontvangsten

Contributies
€ 164.000. Als wij het aantal extra nieuwe leden van de afgelopen twee 
jaar kunnen vasthouden dan is dit bedrag realistisch. Aan de activitei-
ten zal het zeker niet liggen.

Subsidies
€ 2.000. Voor onze activiteiten verwachten wij wederom een subsidie 
van SMWN. Voor de jeugdactiviteiten is nog een extra bijdrage te ver-
wachten als wij de doelstellingen halen. Mogelijk kan voor de geplan-
de visvijver op het sportpark nog wat extra subsidie verkregen worden. 
Ook subsidie voor de hengelsportbeurs zal weer mogelijk zijn.

Uitgaven

Afdrachten
€ 107.500. Afhankelijk van het ledenaantal en een lagere afdracht aan 
de SVMW blijft het bedrag van de afdracht wat lager dan oorspron-
kelijk begroot.

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

Onderhoud en huur viswater
€ 3.000. Huur visrechten, onderhoud en visuitzet. Hiervan komt 30% 
terug via compensatie visrechten. HVZ onderzoekt de mogelijkheden 
voor de inrichting van een visvijver op het sportpark voor jeugd en 

speciale doelgroepen.
Op de balans is een ruime reservering gemaakt zodat dit niet ten laste 
komt van een boekjaar.

HVZ nieuws
€ 14.000. Afhankelijk van het aantal keren dat het HVZ Nieuws ver-
schijnt, zullen de kosten evenredig zijn. Bij het verschijnen van vijf 
nummers is bovengenoemd bedrag wellicht wat aan de lage kant.

Portokosten
€ 14.000. Dit betreft hoofdzakelijk HVZ nieuws verzending. 

Reiskosten
€ 2.500. Deze post is verhoogd i.v.m. o.a. de reiskosten bestuursleden 
waarvan twee nu van buiten de Zaanstreek moeten komen en er der-
halve meer kilometers vergoed worden.

Commissies
€ 14.550. De bedragen zijn weer aangepast. Activiteiten zijn er volop 
gepland en dat zijn goede bestedingen. Met alle commissies worden 
de exacte bedragen nog verder uitgewerkt.

Bankkosten
€ 800. Op het ogenblik hebben wij te maken met een negatieve rente 
voor een bedrag boven € 100.000 per bank . De kosten van de PIN 
automaat zijn als bankkosten opgenomen.

De financiële commissie heeft op 15 februari de boeken en aanwezige 
middelen gecontroleerd en zal in deze Algemene Ledenvergadering 
hiervan verslag doen.

                                                                  De Penningmeester
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Verlies en Winst rekening 2020/ 2021 en begroting 2022

Begroting 
2020

V+W 
2020

Begroting 
2021 

V+W 
2021

Begroting 
2022

Ontvangsten

Contributies 160.000 168.174 168.000 163.818 164.000 
Diverse vergunningen 2.000 2.766 2.000 2.329 2.300 
Rentebaten 40 27 40 0 0 
Wedstrijden bijdrage kosten 400 175 400 25 1.200 
Fonds onderhoud viswater 0 0 0 0 0 
Subsidies SMWN/PR 2.000 2.442 2.000 1.219 1.200 
Compensatie visrechten 6.500 6.578 6.500 6.804 7.000 

Totaal ontvangsten 170.940 180.162 178.940 174.195 175.700 

Uitgaven

Vrijwilligerskosten 1.200 1.052 1.200 785 900 
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief 98.000 95.931 95.000 106.889 107.500 
SVN servicebureau 7.000 6.199 7.000 6.561 7.000 
Onderhoud en huur viswater 8.000 18.579 18.000 17.140 3.000 
HVZ nieuws 16.000 8.962 16.000 10.906 14.000 
Drukwerk overig 500 612 700 241 800 
Porti distributiekosten 12.000 10.746 14.000 7.860 10.000 
Reiskosten 1.200 1.267 2.000 2.363 2.500 
Representatiekosten 200 35 200 196 300 
Gas Water Electriciteit 1.800 1.178 1.800 1.248 1.500 
Afschrijving Inv kantmach 800 300 800 0 800 
WOZ/onderhoud gebouwen-Inv 600 1.345 600 1.238 1.500 
Onderhoud Kantoormachines 700 0 700 219 500 
Onderhoud Kantoor Schoonmaak 900 842 900 816 1.000 
Telefoon Internet 1.200 1.392 1.400 936 1.000 
Overige huisvestingskosten/kantine 1.100 29 1.000 172 500 
Kantoorartikelen 600 385 600 546 600 
Verzekeringen 1.300 1.379 1.300 1.336 1.500 
Bestuurskosten 1.500 1.143 1.500 2.826 2.500 
Vergaderkosten 1.400 824 1.400 285 1.000 
Contributies-Abonnementen 400 314 400 410 400 
Diverse kosten 500 55 500 0 300 
Klaverjascommissie 300 0 150 0 300 
Controle commissie 800 116 400 257 600 
Wedstrijdcomm Zoet 1.800 900 900 900 1.800 
Wedstrijdcomm Zout 600 750 300 300 300 
Jeugdcommissie 1.200 1.200 600 600 600 
Vliegviscommissie 400 300 200 200 200 
Seniorencommissie 1.100 1.100 1.250 1.250 1.250 
PR Commissie Open dag 5.000 2.705 6.000 3.015 8.000 
Water- en Visstandcommissie 300 0 300 0 0 
Baarscommissie 300 200 200 0 200 
Karpercommissie 500 365 300 250 500 
Roofviscommissie 300 137 300 568 500 
Bankkosten 800 708 800 734 1.000 

Resultaat 640 19.112 240 3.148 1.350 

Totaal uitgaven en resultaat 170.940 180.162 178.940 174.195 175.700 



Aranea Gra�media B.V.
Ronde Tocht 16
Zaandam, Noord Holland 1507 CC
Nederland
075-6169219
Nr. KvK: 59123702
info@araneagra�media.com

GRANDIOZE RUILBEURS

GEBRUIKTE EN NIEUWE HENGELS, MOLENS EN ACCECOIRES

hvz hengelsportbeurs 24 APRIL
SPORTHAL ZAANSTAD ZUID
ZAANDAM  de Weer 25 - 1504AH

10.00 - 14.00 uur.
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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!

2022

2022

2022

2022

www.hvznet.nl

geopend van 10.00 tot 14.00 uur

HENGELSPORTBEURS

2022

op vertoon van 
je HVZ Vispas bij
de HVZ admi kraam
een GRATIS attentie!

    zondag 24 april

e-mail - hengelsportbeurs@hvznet.nl

          Sporthal Zaanstad Zuid - De Weer 26 - 1504AH - Zaandam

2022
commercial
hengelsport

gratis

entree

gratis

entree2022

20

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


