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groot succes!

Commissieleden vieren 
tachtigjarig jubileum
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Agenda
Baarscommissie
11 juni Open Baarswedstrijd

Roofviscommissie
26 juni jeugd snoekbaarsdag
11 september Streefishing

Vliegviscommissie
8 en 22 september eerste bindavonden na zo-
merstop

Karpercommssie
Najaars koppelwedstrijd 7 t/m 9 oktober

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

Voorwoord
Wat een fantastische Hengelsportbeurs heb-
ben we weer mogen organiseren. Meer dan 
1.000 bezoekers bezochten de beurs. 
Mooie complimenten vielen ons ten deel. 
Veel dank aan onze vrijwilligers, die weer 
belangeloos hun schouders eronder hebben 
gezet. Iedereen had er na twee jaar weer zin 
in en dat gold zeker voor de winkeliers, com-
missieleden, overige standhouders en de be-
zoekers. Daar krijg je energie van!
Met de verzamelde informatie en opmerkin-
gen uit de evaluatie weten we wat volgend 
jaar kan worden geoptimaliseerd om in 2023 
een nog succesvollere veertigste Hengel-
sportbeurs te houden.
Suggesties, tips en vrijwilligers zijn natuurlijk 
van harte welkom!

Promotienummer
Op onze Hengelsportbeurs is ook ons nieuwe 
promotienummer gelanceerd. Hierin stellen 
de leden van de HVZ-commissies zich voor 
en geven globaal aan welke vele activiteiten er 
jaarlijks worden georganiseerd.
Het is bedoeld om leden, maar natuurlijk 
ook vrijwilligers, te werven. Exemplaren lig-
gen ook bij onze wederverkopers. Het is een 
fraaie uitgave geworden, met wel een slordige 
fout in mijn inleiding. 
De HVZ is natuurlijk in 1941 opgericht en de 
jeugdafdeling vijf jaar later in 1946. 

Algemene Ledenvergadering
Gelukkig konden we weer op het gebruike-
lijke tijdstip onze algemene ledenvergadering 
houden. Met een redelijke standaardagenda. 
Wat wel opviel was de lezing van Arjan 
Schreuder en Ingrid Storm over het (nieu-
we) maaibeleid van de gemeente Zaanstad. 
Kunnen we door het hoge gras nog terecht 
op onze visplek? Op deze vraag hebben In-
grid en Arjan getracht een antwoord gegeven.
Vermeldenswaardig zijn de bestuurszaken. 
Met name de benoeming van  Stephan 
Meester als penningmeester en DB lid. 

Hij is reeds 
een aantal 
jaren lid van 
de Karper-
c o m m i s s i e 
en een ge-
passioneerd 
h e n g e l a a r. 
Hieronder stelt hij zich voor. 
We zoeken nog wel naar een kandidaat die 
zich met name gaat bezighouden met de be-
talingen, boekingen, het opmaken van de 
kas.  
Henk op den Akker nam vorig jaar reeds 
formeel afscheid als penningmeester, maar 
heeft in de vergadering nog wel de verslagleg-
ging over 2021 gedaan en kreeg voor de laat-
ste keer voor zijn uitstekend gevoerde beleid 
decharge. 

Henk nogmaals bedankt voor je inzet! 
Je kunt nu met een gerust hart het penning-
meesterschap overdragen. Henk blijft geluk-
kig actief in de controlecommissie en met het 
klaverjassen. 
Bas Witte is als coördinator van de Kar-
percommissie weer voor drie jaar benoemd. 
Nico Heijnen neemt het stokje over van 
Ruben den Uil als coördinator van Zeevis-
afdeling.
Voor zijn jarenlange belangeloze inzet als 
(hof ) fotograaf voor de HVZ werd Anton 
van Daal benoemd als lid van verdienste. 
Deze eer viel ook ten deel aan oud secretaris 
Jorrit Hazen.

Zelf werd ik voor drie jaar als voorzitter her-
benoemd, met zoveel enthousiaste en betrok-
ken vrijwilligers is dat zeker geen straf.
Ik wens iedereen een mooie zomer, fijne va-
kanties en goede vangsten toe!

Wim de Vries

Even voorstellen
Beste HVZ leden,

Op dinsdag 24 mei jl. ben ik in de ALV benoemd 
als Dagelijks Bestuurslid in de rol van 
Penningmeester.
Graag stel ik mijzelf voor. Ik ben Stephan Mees-
ter 51 jaar en woon in Zaandijk. In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
bij Aon als manager met een heel mooi team van collega’s. 
Vanzelfsprekend ben ik als lid van de HVZ een fervent visser. Vanaf het 

voorjaar vooral met het vissen op karper. 
Statisch maar ook met de vaste hengel. Neemt niet weg dat ik breed 
georiënteerd ben als het om vissen gaat. 
Kijk er naar uit om mijn bijdrage in het bestuur te gaan leveren, vooral 
naar onze leden en commissies, maar ook de samenwerking met de 
instanties waar wij als hengelsportvereniging mee te maken hebben.   
Alvast dank voor jullie vertrouwen en zet ik mij graag in om samen 
onze hengelsportvereniging sterk te houden.

Hartelijke groet, Stephan Meester
Penningmeester
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter
P.  Breedijk, secretaris
S. Meester, penningmeester
 
Coördinatie Hengelsportbeurs, website en 
Facebook, Frans Hagens:
webmaster@hvznet.nl

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

Commissies
M. Tijms, wedstrijden zoet
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
N. Heijnen, coördinator zeevissen

Adres
Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijdewormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183 - e-mail: info@hvznet.nl
www.hvznet.nl

Openingstijden kantoor: 
maandag 13.00-16.30 
(1e maandag van de maand)
dinsdag       13.00-16.30
woensdag   13.00-16.30  na afspraak

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. 
Lid van de federatie van hengelsportverenigingen MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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Van de controlecommissie
Nu het mooie weer begonnen is, wordt het weer druk aan de 
waterkant. Zo ook met de controles. Verscheidene controleurs 
zijn weer regelmatig op pad geweest. De meeste vissers had-
den hun papieren in orde maar er moesten toch ook enkele 
mensen hun spullen inpakken omdat er geen (juiste)vergun-
ningen getoond konden worden. 

Voor alle duidelijkheid nog even; voor 
het nachtvissen en het vissen met de 3e 
hengel in het HVZ water is een speci-
ale HVZ vergunning nodig en is de ze-
gel achter op de vispas niet voldoende. 
Er zijn door de controleurs diverse 

calamiteiten aan het waterschap gemeld inzake vervuiling en/of vis-
sterfte. Er is in alle gevallen snel actie ondernomen. 
Een nieuwe BOA komt het team in de Zaanse omgeving versterken. 
Op de Hengelsportbeurs van 24 april jl. heeft zich een nieuwe contro-
leur aangemeld. De eerste vrouwelijke controleur, van Poolse afkomst, 
is natuurlijk van harte welkom. Ook handig voor de Poolse sportvis-
sers die hier toch  aan de waterkant ruim vertegenwoordigd zijn. 
Deze  aspirant controleur zal, na het afsluiten van de cursus d.m.v. een 
examen, voor een introductie met de groep op pad gaan.

Henk op den Akker

HVZ Hengelsportbeurs groot succes
Na een onderbreking van twee jaar vond op zondag 24 april 
de HVZ Hengelsportbeurs plaats. Een gedegen voorbereiding 
ging hieraan vooraf. 

Het was even spannend, want zijn alle vrijwilligers na corona weer 
beschikbaar? Hoe is het animo van de winkeliers en overige stand-
houders en hoe staat het met de 
horeca? In de aanloop werd het al 
duidelijk dat het druk zou worden. 
Meer dan 1.000 bezoekers, vrij-
willigers en standhouders waren 
aanwezig op de hengelsportbeurs.
De sfeer was goed en het was fijn 
te merken dat iedereen hiernaar 
had verlangd. De met vele hen-
gelsportartikelen goed gevulde 
ruilbeurs vond gretig aftrek en de 
loten voor het rad van fortuin werden snel verkocht. De winkeliers 
hadden veel aanbiedingen en menig bezoeker ging met tassen vol naar 
zijn auto en kwam daarna weer terug. Het terras was steeds volledig 
bezet. De HVZ-leden kregen op vertoon van hun vispas een present-
je. Opvallend was wel dat aan het einde van de beurs iedereen snel 
had opgeruimd, zodat zij nog op tijd waren om een winnende race 
van Max Verstappen te volgen. Het was een zeer geslaagde beurs. Dit 
bleek al uit de vele positieve en enthousiaste reacties tijdens de beurs 

en na afloop via facebook. Toch gaan we bij de evaluatie nog kijken 
wat nog beter kan. Het is mooi dat we door de geweldige inspanning 
van onze vrijwilligers dit kunnen organiseren voor de overige leden en 
niet-leden. We gaan ervan uit dat we volgend jaar in februari de 40e 
beurs kunnen houden. Alle vrijwilligers van harte bedankt voor jullie 
fantastische inzet!!          

     Het bestuur

Zie voor foto´s de website.



Streetfishing wedstrijd 
      11september 2022

Op 11 september 2022 organiseren wij een Streetfishing wedstrijd
in het centrum van Zaandam. 

Het wedstrijd parcours strekt zich uit over het centrum van 
Zaandam en de Jagersplas waarbij de nadruk ligt op de Jagersplas 
en de Zaan.

Verzamelen om 08.00 uur bij restaurant Ornina Kuilpad 1 Zaandam 
(ingang Jagersplas) Aanvang wedstrijd 08.45 uur 
Einde wedstrijd 14.00 uur.
Prijsuitreiking 14.30 uur bij restaurant Ornina onder genot van een 
bittergarnituur hapje en een drankje.

Er mag gevist worden met kunstaas, wormen of doodaas. 
Er wordt gevist op baars, snoek en snoekbaars, het koppel met de 
meeste centimeters vis is de winnaar. 
(Scoring vindt plaats middels een app welke op een smartphone 
gedownload dient te worden.)
Elk koppel dient in het bezit te zijn van minimaal één smartphone.

Inschrijfgeld voor HVZ leden en leden van hengelsportvereniging 
Krommenie €20,- per koppel. 
Voor leden van andere vereniging €25,- per koppel.
Aanmelden kan via roofvissen@hvznet.nl o.v.v. naam, vispasnr en 
telefoonnummer.

Let op maximaal 30 koppels, vol is vol!
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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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Commissie Zout
Harlingen 27 maart 

De 1e wedstrijd van het seizoen 2022.
Met 18 man die ruim op tijd aanwezig waren ondanks dat de 
klok een uur verzet was. De weersvoorspellingen waren goed 
en met een klein briesje en vol op zon gingen we na een haf 
uur voor anker. 

Er stond hooguit 1 m water en dit werd steeds minder doordat het 
afgaand tij was. Dit weerhield echter niet dat de botten meteen ons aas 
vonden. Iedereen stond met kromme hengels en ving vis. Er was geen 
variatie in vissoorten er werden alleen maar grote botten gevangen wat 
geen straf was. Er werden soms wel 3 botten tegelijk gevangen. 

Karbonade
Nico was hier meester in en deed dit meerdere keren. Doordat het 
water steeds lager werd, moest de boot verkassen naar dieper water. 
Ook hier lagen de botten opgestapeld en gingen de vangsten gewoon 
door. Door dit alles kreeg je trek en kon je bij Annet wat eten bestel-
len. Vooral de karbonade was in trek. 
Nadat dit genuttigd was, werd er nog 2 uur doorgevist. 
Dit alles resulteerde in de volgende uitslag: 3e Wim Heijnen met 891 
cm, 2e Peter Hartman met 992 cm, 1e Frits Dudink. Op hem stond 
echter geen maat en hij ving maar liefst 1256 cm. Grote klasse Frits. 

De grootste vis werd door Roel gevangen; een bot van 42 cm. 
Om half 4 was het genoeg geweest en gingen we richting de haven 
van Harlingen. De dag werd onder het genot van een drankje doorge-
nomen en om 4 uur ging iedereen met een voldaan gevoel weer naar 
huis toe.

Gr Frank 

Paaswedstrijd pier 
Wijk aan Zee 10 april
De eerste kantwedstrijd van het seizoen zou op de pier van 
Wijk aan Zee zijn maar er gingen berichten rond dat de pier op 
zaterdag gesloten was door te hoge golven. Dit zou tot zon-
dagmiddag gaan duren. En inderdaad was de pier op zondag-
ochtend gesloten. 

Er werd besloten dat er tot het hek op de pier en parkeerplaats gevist 
mocht worden. Er stond een stevige wind vanuit het noorden en er 
werd aan de binnenkant van de pier gevist. Hierdoor werd er met 
wind in de rug gevist waardoor je ver kon werpen en dieper water kon 
bereiken. 

Prijzen
Degenen die ver konden werpen, waren duidelijk in het voordeel en 
vingen de meeste vis. Deze vis be-
stond voornamelijk uit schar en 
af en toe wat bot, zeebaars en gul. 
Marco ving de grootste vis en dit 
was een mooie koolvis van 44 cm. 
Na afloop werd er in Sea You nog 
nageborreld en werden de prijzen 
uitgedeeld die uit veel eieren en 

chocolade paashazen bestond. 3e Wim Heijnen met 323 cm, 2e Frits 
Dudink met 365 cm en als 1e Ruben den Uil met 393 cm. Na de prijs-
uitreiking werd tombola gedaan. Bedankt allen voor deze weer zeer 
geslaagde visdag.  

Gr Frank

Vervolg zeeviscompetitie 2022

Hieronder het vervolg van de viswedstrijden:
5e wedstrijd: zondag 11-september-2022 bootvissen vanuit Harlin-
gen
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!
De kosten, begin- en verzameltijden van  het hele programma zijn 
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 v.l.n.r: Marco, Frank, Martin, Nico en Ruben



iscus

 ompleet

Vliegvissen in de Zaanstreek?

U vindt ons in de:
 Kerkbuurt 45  1551AC  Westzaan
 Tel: 075-6289447 - www.discuscompleet.nl  

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
 Gespecialiseerd assortiment voor de vliegvisser 
op o.a. roofvis en karper.
Wij verkopen merken als Vision, Scierra,Dyckers 
en Savage Gear (bellyboten)!

Wij organiseren regelmatig leuke bindavonden 
werplessen en NL vis trips.
Volg ons op Instagram: Rionegrohengelsport 
en mis niets!
Ook kunnen wij u adviseren bij het kweken van vis!

Kom eens kijken in onze winkel in Westzaan 
waar wij naast hengelsport ook een prachtige 
aquariumafdeling hebben!
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Jeugdcommissie
In het voorjaar van 2022 organiseert HVZ-jeugd op de woens-
dagavonden een witviscompetitie voor HVZ-jeugdleden!
Deelname is gratis voor HVZ-jeugdleden van 8 t/m 23 jaar.
Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: 
www.hvznet.nl. Er kunnen maximaal 20 vissers deelnemen, 
schrijf dus op tijd in.

Aanwezig bij het water 18.00 uur. Aanvang wedstrijd 19.00 uur.
Einde wedstrijd 8-14 jaar: 21.00 uur. Einde wedstrijd 15-23 jaar: 21.30 
uur.

15-jun Dijksloot, Westzaan (Overtoom, nabij Wereldkeuken)
22-jun Gouw, Zaandam (M.L.Kingweg nabij Zuidervaart)
29-jun Westerwatering, Zaandam (Lootsmastr t/o winkelcentrum)
6-jul Zuidervaart, Zaandam (hoek M.L.Kingweg)

Er wordt gevist op gewicht, het gebruik van een groot en visvriende-
lijk leefnet is dus verplicht.

Jeugd Snoekbaars dag 
        26 juni 2022

Op 26 juni organiseren wij een jeugd snoek/baars dag voor kids van 10 t/m 14 jaar.

Lijkt het je leuk om eens mee te gaan vissen in een echte visboot en zo wat te leren
over het vissen op snoek, baars en/ of snoekbaars? Ben jij minimaal 10 en maximaal 
14 jaar oud geef je dan op vóór 21 juni 2022 via roofvissen@hvznet.nl
(Graag naam kind en ouder/verzorger vermelden + telefoonnummer)

Waar wordt er gevist: Omgeving Zaan, Markervaart en Nauernasche vaart.

Wanneer: Zondag 26 juni:

07:30 uur verzamelen Noordersluis Nauernasche Vaart. 
13:00 uur Afsluting bij de Old Rooster – West Knollendam. 
(Elke ouder/ verzorger haalt hier zijn/ haar kind weer op)
De vereniging verzorgt voor de kids een lunchpakket en een afsluitend hapje en 
drankje.

Oproep aan HVZ leden met een (roof)visboot: 

Wie het ook leuk lijkt om deze dag 1 of maximaal 2 kinderen een onvergetelijke dag 
te willen bezorgen door ze op de Zaan mee te nemen en ze de beginselen van het 
roofvissen bij te brengen? Denk aan verticalen, slepen met kunstaas, dropshotten of 
doodaasvissen. Kan zich opgeven via roofvissen@hvznet.nl

(Graag naam en telefoonnummer vermelden)

………

vriendelijke groet en tot ziens,

HV Zaanstreek & Krommenie

  i.s.m    Krommenie & omstreken
HV

LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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De eerste Karper competitie 
Na de druk bezochte Beurs konden we gelijk beginnen met 
de voorbereiding voor de 1e ronde van de karper competitie. 
Deze werd gehouden in de Watering en Zuidervaart in Zaan-
dam. 

Een nieuwe uitdaging die we als Commissie van HVZ op de kaart 
hadden gezet. We hadden 14 inschrijvingen en zaterdag 30 april was 
het zo ver. Om 11.00 uur verzamelen bij de Watering voor de loting 
en om 12.00 uur werd het startsein gegeven en mochten ze tot zondag 
12.00 uur vissen.

Mooie stekken
We hadden op de Watering 8 mooie stekken met veel tussen uimte 
gemaakt en op de Zuidervaart vanaf de Oost dorsch tot aan de bocht 
naar de Gouw ook nog eens 6 mooie stekken.
De Wedstrijdleider Eelco die donderdagavond pas terug was uit-
Frankrijk, waar hij een aantal dagen gevist had, was gezeteld aan de 
Zuidervaart herkenbaar met de wedstrijd vlag van HVZ.
De twee Controleurs Marten Verweij en Bas Witte gingen bij stek 5 en 
6 achter de bosjes zitten want het was in de wind nogal koud.
Maar het duurde niet lang voordat de eerste melding binnen kwam 
om kwart over twaalf.
Remco op stek 12 aan het eind van de Watering, de controleurs op de 
fiets daar heen om te controleren en te wegen was toch wel een pittig 
stukje fietsen.

Weer terug naar de basis achter de bosjes uit de wind en het duurde 
weer niet lang voordat Remco weer een melding had. Maar weer terug 
naar stek 12 met z´n tweeën om te meten en weer een mooie schub 
van 21 pond. We waren op de terugweg en daar ging de telefoon weer. 
Zonder te kijken maar weer teruggefietst en ja hoor nummer 3 bij 
Remco. 
Hij had tot in de avond 6 karpers gevangen en 1 verspeeld (en de 
controleurs hadden genoeg kilometers gemaakt). Ook een keer met de 
werkauto van Jimmy Ike gecontroleerd op de Watering. We moesten 
tenslotte nog naar huis ook met de fiets.

Maar tussendoor belde Frans Hogeterp ook nog op stek 7 op de Wa-
tering dat hij een zware karper had. En dat klopte ook, een prachtige 
schub van 24.5 pond. Op dat moment de zwaarste.
Er werd op de Watering niets meer gevangen. Wel een trotse Frans 
met zijn Schub van 24.5 pond.

1 verspeeld door Ramon en konden ze die nacht lekker slapen.
We kregen ook nog een belletje van iemand die naar het toilet moest. 
Wij hadden op het parcours 2 Eco toiletten staan maar nooit aange-
dacht dat ze niet bij de hengels weg konden omdat ze alleen vissen. We 
hebben altijd een koppelwedstrijd gehad. Dan zit je met z´n tweeën 
maar Marten heeft dit vakkundig opgelost. Op de Zuidervaart was er 
nog niets gevangen. Daar kwam pas de eerste karper om 23.30 uur op 
de onthaakmat bij Eelco die ging ineens vangen. Totaal 5 karpers en 1 
verspeeld. Op stek 5 bij Gerrit Kamphuis en stek 3 bij Erwin van 

Raamsdonk werd zondagochtend ook nog een karper gevangen.
In  totaal zijn er 14 karpers gevangen maar deze uitslag zegt nog niets, 
ze hebben nog 4 rondes te gaan. De volgende is op de laatste zaterdag 

in mei in Assendelft (de Delft daar kunnen we gelukkig een brommer 
lenen beschikbaar gesteld door Erwin van Raamsdonk) en verder nog 
in juni de Noordersterpark en Watering In Wormerveer, september 
Noord-Hollands kanaal en de laatste pas eind oktober de grote finale 
in de Jagersplas.
Een goed begin en start van de karpercommissie van HVZ dit seizoen. 
En op de HVZ Beurs is gebleken dat er heel veel animo is om een 
grote Karper Koppelwedstrijd te houden op de Zaan voor volgend 
jaar. Dit gaan we dan ook rustig voorbereiden.
En voor de nieuwsberichten van de karpergroep kan u lid worden van 
de HVZ Karpervissen op Facebook (nu al 175 leden).

Bas Witte 
Coördinator 

Remco met een mooie schub van 23.5 pond Erwin met zijn vangst
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Z.O.U.T. 
Als je zoals ik, lang bij een waterschap hebt gewerkt dan leer je 
dat je zout eigenlijk als Z.O.U.T. behoort te schrijven.
Dat komt omdat het feitelijk een afkorting is van een factor 
die: een Zeer Ongunstige Uitwerking op Tuinbouwgewassen 
heeft. 

Door het te benoemen als Z.O.U.T. weet je ook direct waar de priori-
teiten van een waterschap liggen, namelijk het faciliteren van de agra-
rische functie. Vandaar dat je ook zo veel leest over het watertekort 
(voor de landbouw en veeteelt).

Zoetwatervissen
Als vis heb je ook heel wat te stellen met dat watertekort en zout. 
Werd er tot voor kort nogal doorgespoeld met (zoet) IJsselmeer water 
als het water te zout werd, daar is nu minder sprake van. In wateren 
als de Nauernaschevaart en de Zaan loopt het zoutgehalte vanaf het 
voorjaar tegenwoordig dan ook fors op. 
Zout kennen we in het dagelijks gebruik als keukenzout. Daar houden 
zoetwatervissen niet zo van. Vanaf 1 gram per liter keukenzout ver-
dwijnen insecten en dat is toch voor een groot deel vissenvoer dat dan 
verdwijnt. De Nauernasche vaart is feitelijk ’s zomers nu al een brakke 
bak water. Dat komt ook doordat de Zaan (brug A8) momenteel ge-
stremd is voor grotere (lees hogere) zeilboten. Daardoor wordt er in de 
sluis Nauerna veel meer geschut dan in andere jaren.

Zeesluis IJmuiden
Neem daarbij de opening van ’s werelds grootste sluis in IJmuiden 
en ook jullie  kunnen op je vissersvoeten aanvoelen dat er meer zout 
water binnen komt dan ooit met het schutten. 
Is de verdamping van water bovendien fors hoger door de hogere tem-
peraturen en wordt er niet doorgespoeld zoals op de Zaan dan wordt 
het water rap zouter. Die beweging in de Zaan zit er vooral in omdat 
het Zaan gemaal er nogal eens aan lurkt omdat het anders te warm 
en te zuurstofarm wordt door de koelwaterlozingen die je daar hebt.
Even een rekensommetje: De nieuwe zeesluis in IJmuiden is 500 me-
ter lang, 70 meter breed en 18 meter diep daar gaat 630 miljoen liter 
water in. Eén (1) liter bevat 25 gram (keuken) zout en 1 kuub dus 25 
kilo. Als die zeesluis naar het Noordzeekanaal schut dan komt er per 

sluisgang een kleine 16 ton (16.000 kg) keukenzout binnen. Dat is 
toch wel een flinke vrachtwagen vol. Eenmaal in het Noordzeekanaal 
blijft die zoutvracht op diepte. Maar richting Amsterdam loopt de 
bodem van het Noordzeekanaal van -18 meter diep op tot aan -6 meter 
bij C.S.  Dat zoute en zuurstofloze water blijft aan de bodem plakken 
en bij Nauerna is daar nog pakweg 5,5 gram zout per liter van over. 
Dat komt dan die vaart binnen met het schutten van de recreatievaart 
en tot aan de Forbo is daar nog circa 4,0 gram zout van over. 
Als je de aardappelen daarin zou koken betitel je het resultaat als: ́ niet 
te vreten´, want normaliter gebruik je maximaal 2 gram zout per liter. 
Vissen houden er ook niet van dus die gaan meer naar de oppervlakte 
omdat het relatief zoete water op het zoute water ´drijft´. Er zijn na-
tuurlijk vissen die ertegen kunnen, denk hierbij aan de 3 doornige 
stekelbaars, Aal en de exotische grondels. 
Ook volwassen Brasem, Karper en Baars kunnen een stootje hebben, 
zij het niet een heel jaar lang!

Insectenfauna
Die toename in het zout is funest voor de insectenfauna (=vissenvoer) 
want net zoals zuurstofloos water leidt tot een visloze vaart, zo leidt  
zout water tot een insectenloos en dus voerloos water. Wel komen er 
met dat zout water vele exoten meezwemmen, denk aan de Aasgarnaal 
waar Karper op foerageert en de Wolhandkrab waar de beroepsvis-
ser predator van is. Verder heb je dan nog de invasieve exoten als de 
Zwartbekgrondel die door het waterschap nog eens extra gefaciliteerd 
wordt doordat de rietoevers verdwijnen. In de afgelopen 5 jaar in de 
Nauernaschevaart alleen al 2 km. 
Daar komen dan steenstortingen voor in de plaats die de inheemse 
Rivierdonderpad vroeger gebruikte, maar die is nu verdrongen  door 
de invasieve exoten uit de Donau.
Los van de boezemvaarten is het water in de polders langs het Noord-
zeekanaal, ook fors zouter, behalve in de polder Westzaan daar waar 
de provincie wil gaan verbrakken! In deze polder is het zoutgehalte het 
laagst van alle polderwateren. Ik snap dat niet maar ik zou willen dat 
ik het verstand had van die mensen die dat willen!!

Hans Roodzand

Commissieleden vieren alsnog het tachtigjarig jubileum
Op zaterdag 21 mei kwam een groot aantal commissieleden in 
Lelystad bij elkaar om het tachtigjarig jubileum van de HVZ 
met elkaar te vieren.

In 2021 was dit nog niet mogelijk. Met goede zin verzamelde iedereen 
zich bij het viscentrum Tom’s Creek. Sommigen waren er al eerder 
geweest en voor anderen waren de verwachtingen hoog gespannen. 
Men had de keuze om te vissen op forel, karper of steur en meerval.
Een aantal deelnemers had tussendoor met de lunch een wisselmo-
ment. 

Prachtige schubkarper
De vangsten waren gemiddeld gezien prima. De zeevissers visten
‘s morgens eerst met zure haring (toch nog een zilt luchtje) in de avon-
turenvijver op met name steur. ’s Middags visten zij op karper waarbij 
Martin Kok een prachtige schubkarper ving en de echte karpervissers 
verbouwereerd zag toekijken. 
Vliegvissers Theo van Laar en Jan Goede lieten, ondanks de beperkte 

ruimte, zien hoe je met 
de vlieg op de enige echte 
wijze een forel hoort te 
vangen. 

Een aantal forelvissers 
ruilde de gevangen forel-
len in voor een gerookt 
exemplaar. Secretaris Piet 
Breedijk toonde zich een 
ware visfileerder, duide-

lijk was dat hij dat wel eerder had gedaan.
De dag werd afgesloten met een barbecue waarbij Marten, Chris en 
Bas het vleesgrillen voor hun rekening namen. Mannen bedankt! 
Kortom een geslaagde dag waarmee onze vrijwilligers zijn beloond 
voor hun inzet bij de verschillende commissie-activiteiten. 

Wim de Vries
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Voorjaars karper koppelwedstrijd in Wormerveer 
Een zonovergoten karper koppelwedstrijd in het weekend van 
7 mei en dan nog volle maan. En het ergste, ze paaien al. 
Alle factoren waren aanwezig om slecht te vangen maar op 
karper vissen raad je het nooit.

Op de parkeerplaats was de loting. Dan zie je toch wat spanning op 
de kopjes of ze een goeie stek loten. Er zitten namelijk altijd in zo´n 
wedstrijd 1 of 2 mindere plekken bij en daar moet je dan het hele 
weekend vissen.

De stekken waren bekend. Gauw alles uitladen want om 19.00 uur 
klonk het startsein.
De wedstrijdleider viste dit keer niet mee. Deze stond met de tent en 
vlaggen centraal op het middenterrein goed zichtbaar en bereikbaar 
voor iedereen. We hadden met de viscontroleurs de stekken verdeeld 
die we gingen wegen.

Wedstrijdvissers
Om 20.00 uur kreeg ik al de melding van stek 5 (Gerwin en Ramon)
dat ze vis hadden. Dus wegen maar, dit zijn echte wedstrijdvissers en 
als die al zo vroeg vis vangen dan weet je al dat de andere moeten gaan 
knokken om 1e te worden. 
Al gauw hadden ze een voorsprong opgebouwd maar ineens kwam 
daar stek 6 met wat meldingen waarvan 1 karper van 9.3 kilo. Dus het 
werd de eerste avond al spannend.
Het was een prachtige avond. We konden lang buiten zitten. 
Diversen hadden toch gezellig voor een natje en een droogje gezorgd. 
Van slapen kwam weinig terecht. We moesten toch vrij veel wegen. 

Temperatuur
Het vangen liep door tot zaterdagochtend en stek 7 en 8 pakte ook een 
paar vissen. Toen viel het stil. Begrijpelijk de temperatuur ging flink 
omhoog, de karpers in de rust en wij ook.
Maar in de middag pakte stek 11 toch serieus vis en nestelen zich tus-
sen stek 5 en 6. 4 deed ook mee .

Maar wat zou de avond en nacht gaan brengen op stek 1,2,3,4,9 en 10 
wilde niet vangen dus hopen maar dat het voor hun beter zou worden.  
Maar tegen het donker aan begonnen de bellen weer te rinkelen
Halve wege de nacht werd de grootste karper door Kevin Kamphuis 
gevangen. 11 kilo en gelijk daarna 1 van 7 kilo. Ook een kandidaat voor 
top 2 tot 5 dus het werd weer een bewogen nachtje. En bij 3 en 9 en 
10 een dikke blank.
Zondagochtend hielden we de spanning er in. Nummer 1 was al lang 
bekend maar de andere plekken tot plek 5 daar ging het om. Ik heb 
alleen maar gezegd; er moet nog een karpertje erbij. Tenslotte werd er 
tot 10.00 uur gevist.

Uiteindelijk werd er op 4 en 2 wat gevangen maar het ging om plek 2 
en 3 acht ons verschil daar ging het om.
De uitslag van de karper koppel wedstrijd in Wormerveer.

1e Stek 5 Gerwin en Ramon met 87 kilo vis 
(Plek 1 t/m 5 waardebonnen)
2e Stek 11 Frits en Eelco met 52,8 kilo 
3e Stek 6 Timon en Stefan 52,0 kilo
4e Stek 7 Jimmy en Remco met 36,1 kilo.
5e Stek 8 Gerrit en Kevin met 30,3 kilo
6e Stek 2 Ruud en zijn maat met 18,4 kilo
7e Stek 4 Marvin en Stanley met 14,4 kilo
8e Stek 1 Kevin en Nick met 6,6 kilo
De Stekken 3 en 9 en 10 hadden helaas geen vis maar wel een prijs.
De Zwaarste karper 11.0 kilo door Kevin Kamphuis, Stek 8 (Waarde-
bon). 
                                            
Totaal 308,6 kilo en 54 karpers gevangen.
En de Poedelprijs voor Stephen Plet, een stimulans om door te blijven 
vissen. Zoals jullie zien, is er weer goed gevangen. 
We hebben een geweldig weekend gehad mooie prijzen tevreden vis-
sers. Complimenten en we gaan op naar de Najaars Koppelwedstrijd 
op de Jagersplas met 17 koppels (zonder reddingsbrigade en boten).
Ik wil Maarten Ouwendijk nog bedanken die een lange tafel kwam 
brengen en halen waar de prijzen op uitgestald konden worden.

                                                       Wedstrijdleider Bas Witte 
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Algemene Ledenvergadering 24 mei 2022

1) Opening
Voorzitter Wim de Vries opent de Algemene Ledenvergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Met een speciaal welkom aan de 
ereleden Ton Moed, John Alrich, Joop Gruijs, Wim Heijnen, Egbert 
Jonker, Willem Spijkerman en erevoorzitter Wim Metselaar.
Daarnaast is er een speciaal welkom voor Arjan Schreuder en zijn col-
lega Ingrid Storm (die wat later aanschuift) van de gemeente Zaanstad. 
Zij geven samen onder agendapunt 10 een presentatie over het maai-
beleid in Zaanstad. De voorzitter vindt het fijn dat er weer gewoon in 
mei de ledenvergadering zo met elkaar kan worden gehouden.
In april hebben wij weer een fantastische hengelsportbeurs mogen or-
ganiseren en vele activiteiten staan weer gepland. 
Helaas zullen wij dat zonder een aantal leden moeten doen. In ja-
nuari overleed Ernst Kabel, zie ook het HVZ Nieuws nummer 2, en 
Jan Westerlaken (voor de HVZ een bekende vliegvisser). In 2021 zijn 
37 leden ons ontvallen en de voorzitter leest de namen op en vraagt 
daarna of iedereen staand deze overleden leden wil herdenken.

2) Verslag van de ALV van 21 september 2021 
(zie ook het HVZ Nieuws 3 2021)
Op de vraag of er opmerkingen zijn over de tekst of naar aanleiding 
van komt geen reactie. Onder dankzegging aan de secretaris wordt het 
verslag vastgesteld.

3) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er afberichten van erelid 
Henk Scholten, Theo van Laar, Ruben den Uil, Nico Heijnen, Jos van 
der Heijden, L. Boonstra,  J. van den Bosch, Jan de Jong, 
Peter van de Outenaar, J. Vendrik, Kees Mandjes, erelid Alex van der 
Horst, Hans Jacobs, erelid Thijs ten Wolde en erelid Alan de Geus.

4) Mededelingen van het bestuur
- de inloopmiddag op de eerste maandag van de maand, stopt in de 
maanden juni, juli, augustus en september. We starten weer in okto-
ber.
- op de website hebben we al melding gemaakt van de koninklijke 
onderscheiding die Bertus Rozemeijer ten deel is gevallen voor zijn 
verdiensten in de hengelsport. Hij zou vorig jaar oktober een lezing 
houden en deze is verschoven naar komend najaar, de datum volgt 
nog.
- in het komende HVZ Nieuws zal een artikel worden geplaatst over 
een zorgelijke ontwikkeling, namelijk de verzilting van het water. Dit 
geldt niet alleen voor de vijverpartij op de Kalverhoek (als gevolg van 
kwel), maar ook voor  bijvoorbeeld de Nauernasche vaart en de polder 
Westzaan. Voormalig medewerker van het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorder Kwartier Hans Roodzand verzorgt voor ons metingen 
in de Zaanstreek. Hij meet voornamelijk het zout- en zuurstofgehalte 
en periodiek wordt dit gerapporteerd. 
- in de vorige ledenvergadering hebben wij het gehad over de vele 
aanvragen van andere verenigingen om in ons water wedstrijden te 
mogen vissen. Er is toen aangegeven dat we aan het kijken zijn om het 
beleid inzake de hengeldruk hierover aan te passen. 
Als bestuur zijn we in gesprek geweest met het federatiebestuur en 
hebben het ook bij hen voorgelegd. Zij steunen ons in ons standpunt 
om een maximaal aantal toestemmingen aan andere verenigingen te 
verlenen. Ook het hieraan gekoppelde geldbedrag is geen probleem. 
Natuurlijk leidt dit tot bezwaren en tot discussies met andere vereni-
gingen. Wij hopen voor 2023 dit onderwerp verder vorm te geven. 
Het is nog onduidelijk of dit onderwerp op de agenda komt van de 
algemene ledenvergadering van de federatie, om zo de discussie bre-
der te voeren. Dat geldt ook voor het verkopen van vergunningen 

door verenigingen buiten hun gemeentegrenzen. De eerder hierover 
gemaakte afspraken worden namelijk niet nagekomen.
- Statuten en huishoudelijk reglement
De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn van 1983 
en daarmee zeer gedateerd. Sportvisserij Nederland is bezig met een 
voorstel dat leden van de aangesloten hengelsportverenigingen auto-
matisch lid worden van Sportvisserij Nederland. Op het moment dat 
iemand in overtreding is, wordt dit centraal geregistreerd. Iemand kan 
bij een royement daarna niet zo maar weer lid worden van een andere 
vereniging, wat nu helaas nog wel kan. Met veel dank aan Piet Rol 
werken we aan een vernieuwing van de statuten en met name het huis-
houdelijk reglement, waarin de meeste zaken zullen worden geregeld. 
Hiermee kunnen ook in de toekomst sneller zaken worden aangepast.
Vorige week hebben we een concept doorgenomen met erelid en oud 
secretaris Henk Scholten en zijn we in een eindstadium beland. 
Met het verwerken van de laatste opmerkingen komen we tot een 
definitieve conceptversie en zullen deze ter beoordeling voorleggen bij 
de federatie. Daarna kunnen we het concept in ons kantoor ter in-
zage leggen en ook op de website publiceren. Uiteindelijk worden de 
stukken op de agenda van de volgende ALV geagendeerd en hopelijk 
daarna door de leden geaccordeerd.
- recent hebben wij een aanmelding ontvangen van een Poolse dame, 
die graag als controleur aan de slag wil. Zij zal een cursus gaan volgen 
en door de controlecommissie worden ingewerkt.
Mooi dat we straks aan de waterkant, op de website en op papier de 
Poolse hengelaars, in hun eigen taal, tekst en uitleg kunnen geven hoe 
we gewend zijn te vissen en om te gaan met de vis.
- Afgelopen zaterdag hebben we alsnog met een groot aantal commis-
sieleden het 80 jarig jubileum gevierd. Vorig jaar lukte dit niet. Er 
werd gevist in Lelystad bij Tom’s Creek en het was een geslaagde dag!

5) Jaarverslag 2021 bladzijde 12, 13 en 14 
HVZ Nieuws 2
Over het jaarverslag zijn geen opmerkingen of vragen. Onder dank-
zegging aan de secretaris wordt het jaarverslag vastgesteld.

6) Financieel verslag 2021, met het verslag van de 
financiële commissie
Hoewel Henk op den Akker in september is afgetreden heeft hij het 
boekjaar 2021 afgesloten en is bereid om nu een nadere toelichting 
te geven. Hij heeft ook begin van het jaar e.e.a. doorgesproken met 
de financiële commissie. Henk krijgt de microfoon en geeft een toe-
lichting op de balans. Martin Kok merkt een foute vermelding in het 
HVZ Nieuws op van het jaartal 2021 moet zijn 2022. Daarna volgt 
de winst- en verliesrekening met de uitgaven en de inkomsten. Jorrit 
Hazen stelt een vraag over het verschil aan afdrachten per kalenderjaar 
aan de federatie. Dit heeft te maken met een teruggave van ca. 8.000 
euro van de federatie. Piet Rol vraagt waarom er niet een extra bank-
rekening wordt geopend om de boeterente te voorkomen. Hieraan 
kunnen kosten verbonden zijn. Het is ook met de financiële commis-
sie besproken. Wellicht dat de nieuwe penningmeester hier nog nader 
gaat kijken. Martin Kok neemt, mede namens Alex van der Horst, als 
lid van de financiële commissie het woord. Hij bedankt Henk voor 
de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en geeft aan dat bij 
de controle van de financiën er geen misstanden zijn geconstateerd 
en alles er picobello uitzag. Hij stelt de vergadering voor decharge te 
verlenen wat met een applaus door de aanwezigen wordt bekrachtigd. 

7) Begroting 2022 en contributievoorstel 2023
Henk meldt dat de HVZ een financieel sterke positie heeft en licht de 
begroting toe. Uit de zaal komt de vraag of gelet op de huidige ont-
wikkeling de energiekosten niet te laag zijn ingeschat. Henk antwoord 
dat we een goed geïsoleerd clubgebouw hebben en elke maand van 
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Greenchoice een update krijgen over de kostenontwikkeling.  
De komende jaren zal de afdracht aan de federatie gelijk blijven. Het 
bestuur stelt voor de contributie voor 2023 ongewijzigd te laten. De 
aanwezigen gaan akkoord.

8) Bestuurswijzigingen
De voorzitter maakt namens het bestuur excuses voor de ondui-
delijkheid m.b.t. het vaststellen van de agenda voor wat betreft de 
bestuurswijzigingen. Eerst hadden we één kandidaat voor het pen-
ningmeesterschap. Bij de gewijzigde agenda waren dit er twee en nu 
uiteindelijk toch weer één. Ook de coördinatie van de zoutafdeling is 
in de afgelopen week veranderd. Ruben den Uil zou zich na zes jaar 
weer herkiesbaar stellen, maar heeft helaas aangegeven het stokje over 
te willen dragen. Een dag eerder heeft de zeeviscommissie vergaderd 
en stelt voor Nico Heijnen de rol van Ruben over te laten nemen. De 
vergadering stemt hiermee in. Ruben blijft wel lid van de commissie. 
Bas Witte is een actieve vrijwilliger voor de HVZ. Hij helpt ons o.a. 
met hand en spandiensten op kantoor, geeft de tuin water en coördi-
neert de inpakploeg van het HVZ Nieuws. Als enthousiaste  coördina-
tor van de karpercommissie stelt hij zich na drie jaar herkiesbaar. Ook 
hierop volgt applaus en stemmen de aanwezigen in. Dan de 
vacature van penningmeester. Vorig jaar september is Henk op den 
Akker formeel gestopt. Maar in afwachting van de benoeming van de 
nieuwe penningmeester in deze vergadering heeft hij, tot genoegen, de 
honneurs waargenomen. Eind vorig jaar was er een penningmeester 
gevonden in de persoon van Henk Hagestein. Henk op den Akker 
heeft de afgelopen maanden geprobeerd de nieuwe Henk in te werken 
en hem wegwijs gemaakt in de financiële zaken van de HVZ. 
In een eerder stadium was er al contact met lid van de karpercommis-
sie Stephan Meester, om het penningmeesterschap op zich te nemen. 
Op dat moment kon hij dat niet waarmaken en in onze zoektocht 
waren we dus bij Henk Hagestein uit gekomen. Tijdens onze beurs 
kwamen we weer in gesprek met Stephan. 
Uiteindelijk ontstond het luxe plan om een eerste en tweede pen-
ningmeester te benoemen. Dit is met beide kandidaten besproken en 
hierop is de agenda voor vanavond aangepast. 
Maar zover is het dus niet gekomen, vorig week gaf Henk Hagestein 
aan te willen stoppen met het vrijwilligerswerk voor de HVZ. Hierop 
volgde een kort overleg met Stephan die graag het penningmeester-
schap van Henk op den Akker overneemt. Stephan heeft een finan-
ciële achtergrond en zal zich in het HVZ Nieuws gaan voorstellen. 
De aanwezigen stemmen met applaus in met het voorstel en daarmee 
wordt Stephan Meester als penningmeester en DB lid benoemd.
Henk op den Akker is bereid gevonden om de overdracht naar Step-
han te bewerkstelligen. Henk wordt hartelijk bedankt voor zijn flex-
abiliteit en toewijding! Dat wordt ondersteund met een welgemeend 
applaus. Stephan heeft een drukke baan en gezamenlijk wordt er ge-
zocht naar iemand die hem kan ondersteunen met o.a. het boeken van 
facturen, het doen van betalingen en het opmaken van de kas. Dus als 
men iemand weet dan horen wij het graag.
Wim de Vries geeft de microfoon aan secretaris Piet Breedijk. Piet 
geeft aan dat Wim als voorzitter reeds twee termijnen heeft volbracht 
en na zes jaar zich weer voor een termijn herkiesbaar stelt
De vergadering stemt met een applaus hiermee in. Daarop bedankt 
Wim de aanwezigen voor hun instemming en het gestelde vertrou-
wen. Jorrit Hazen was tijdens de vergadering in september ziek en 
kon dus niet aanwezig zijn. Jorrit is in 2020 na zeven jaar gestopt als 
secretaris, om zo meer aandacht te geven aan zijn jonge gezin. Daar-
naast was hij regelmatig wedstrijdleider bij diverse wedstrijden. 
Niet eerder was er dus gelegenheid om hem in een ledenvergadering 
naar voren te halen. De voorzitter gaat er vanuit dat Jorrit in de toe-
komst zich weer verdienstelijk gaat maken voor de HVZ. Het bestuur 
stelt voor Jorrit te benoemen tot lid van verdienste, de vergadering 

gaat akkoord en Wim decoreert de verraste Jorrit met een speldje.
Anton van Daal heeft in 2021 aangegeven per eind december te stop-
pen met zijn fotografiewerkzaamheden voor de HVZ. Toch was hij op 
de hengelsportbeurs weer foto’s aan het maken, net zoals vanavond. 
Anton is al sinds 1984 belangeloos actief voor de HVZ. Eerst als lid 
van de toenmalige PPC , wat later de PRC commissie werd. En daarbij 
jaren als fotograaf, tijdens ledenvergaderingen, de hengelsportbeurs, 
wedstrijden en overige activiteiten. Hij heeft een zeer groot archief 
aan fotomateriaal. Ook was Anton controleur en bracht in het begin 
vele nieuwe leden aan. Inmiddels zitten we in een digitaal tijdperk en 
maken onze vrijwilligers met de telefoon zelf foto’s van onze activitei-
ten en voelt Anton zich een beetje overbodig. Anton wordt hartelijk 
bedankt voor zijn inzet en de aanwezigen gaan, ondersteund met een 
applaus, akkoord met de benoeming van lid van verdienste. Wim spelt 
Anton een bijbehorend speldje op en overhandigt een bos bloemen en 
een cadeaubon.
 
9) Rondvraag en sluiting
Na een aarzeling herhaalt Joop Gruijs zijn vraag van een jaar eerder. 
Waarom er in de Zaanstreek geen vissteigers worden gerealiseerd om 
met name de ouderen, maar ook de deelnemers aan wedstrijden, te 
kunnen faciliteren. Elders bijvoorbeeld in Friesland is dat veel beter 
geregeld. Na ruggespraak met Piet Rol stelt de voorzitter voor om 
e.e.a. bij het HHNK en de gemeente Zaanstad voor te leggen om te 
bezien of er mogelijkheden zijn. Eerder heeft de HVZ in overleg met 
de federatie, meerdere keren voorstellen hiertoe gedaan bij de Provin-
cie Noord Holland als reactie op het feit dat er gelden beschikbaar 
zouden zijn voor het realiseren van watersportvoorzieningen. Helaas 
kreeg dit geen vervolg en bleef het erg stil.

10) Na de pauze volgt de presentatie van Arjan Schreuder en Ingrid 
Storm van de gemeente Zaanstad over het (nieuwe) maaibeleid van 
de gemeente Zaanstad. Arjan is ook lid van de HVZ en een verwoed 
roofvisser. Hopelijk komt er een antwoord op de vraag: kunnen wij 
straks nog terecht op onze visplek? Helaas was de aanwezige beamer 
niet inzetbaar, had de HVZ beamer een ouderwetse aansluiting en de 
wel aan te sluiten laptop geen powerpoint. Kortom de techniek ver-
hinderde helaas het tonen van de voorbereide powerpoint presentatie. 
Met een forse vertraging startte Ingrid de presentatie met een toelich-
ting op het beleidsplan inzake het maaien in Zaanstad. Met name de 
vergroting van de biodiversiteit, en dus verruiging, staat hoog in het 
vaandel bij de gemeenteraad. Uit de soms wat platte reacties uit de 
zaal bleek wel hoe beladen dit onderwerp zeker bij de HVZ leden is. 
Het riet en de weelderige oeverbegroeiing belemmeren de bereikbaar-
heid van de visplek. Ook bij wedstrijden is het lastig of een uitdaging 
een parcours uit te zetten. Ingrid geeft aan dat er een meldpunt is voor 
ongewenste zaken, zoals verkeerstechnisch of een overgroeide zitbank. 
Maar zeker ook inspraak mogelijk is en meldt dat er op de website 
BuitenGewoon Zaanstad een digitale kaart en meer informatie over 
het (nieuwe) maaibeleid beschikbaar is. Arjan laat nog wat beelden 
van wat ruige graslanden zien en meldt dat de HVZ zeker specifieke 
wensen kenbaar kan maken, bijvoorbeeld om een wedstrijdparcours 
mogelijk te maken. De voorzitter bedankt Ingrid en Arjan voor hun 
tekst en uitleg en belooft dat de HVZ zeker, gelet op de gevoeligheid 
van het onderwerp, hierop verder actie zal ondernemen. Hij vraagt 
wel om e.e.a. centraal te houden, om te voorkomen dat iedereen on-
gestructureerd persoonlijk of per commissie de eigen belangen laat 
prevaleren. Hierna volgt de verloting op de gekochte loten en wordt 
de avond afgesloten met de verloting van gerookte vis op de gratis 
entreeloten. Maarten en Bas bedankt voor de bediening achter de bar 
en de familie Swart weer bedankt voor de lotenverkoop.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng, en wenst 
hen wel thuis.



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

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

 

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!

(website nog in aanbouw)

Meer diepte aan je ����� geven?
��������met gelijk gestemde mensen?
Meer leren over je ������?
Overdragen wat je al van ������ weet?
Clubgenoten helpen en ����� plezier?
��������� met een bloeiende club mensen?
Actief ������ aan een commissie?
Helpende hand zijn bij een ����������?
��������� over iets wat beter kan of moet?
Bijdragen aan de ��
�������� in de club?
Tijd besteden �	���� werk en/of gezin?

Er zijn veel redenen om  vrijwilliger te worden
bij de HVZ , �������������	�
�����	��������
zullen je dankbaar zijn. Jouw hulp is welkom.

Meer informatie over wat ��� voor de je club 
kunt betekenen?  ��		����������� naar :
Piet Breedijk        - �������������
������             
Wim de vries       - �������
������������������������������
Frans Hagens      - ������������
������

Er wordt ���������� contact met je 
opgenomen wat je ��	� vind om bij onze club
te doen.

 HENGELSPORT VERENIGING ZAANSTREEK 
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en nylon  € 59,95

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

Karperhengel 3,60 m
2¾ Lbs + baitrunner molen

 en nylon
€ 49,95

Karper schepnet
met steel 

Voorn en brasem 

Spinhengel 2,40 m
met spinmolen en nylon

€ 32,95

RENTENAAR
HENGELSPORT

Altijd bevroren aasvis
op voorraad

schepnet met steel
€ 14,95

€ 32,50

Retouradres Postbus 87 1540AB Koog a/d Zaan


