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Agenda
Jeugdcommissie
11 september Koppelwedstrijd 
jeugd/volwassene

Vliegviscommissie
8 en 22 september eerste bindavonden na zo-
merstop

Roofviscommissie
11 september Streefishing

Karpercommssie
Najaars koppelwedstrijd 7 t/m 9 oktober

HVZ Algemeen
25 oktober najaarsbijeenkomst
november lezing Bertus Rozemeijer

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

Op de
sociale media
heeft die plug

ook veel
volgers ...

Wurrempie

Voorwoord
Vissterfte
In juni werden we geconfronteerd met een 
forse vissterfte in een deel van het water van 
Zaandam en in de Nauernaschevaart. 
De gemeente Zaanstad heeft de dode vis 
verwijderd en het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier heeft in samenspraak 
met de federatie MIdwest enkele karpers 
gevangen en laten onderzoeken. Het waren 
voornamelijk dode karpers als gevolg van het 
Carp Endema Virus. De hengelaars mochten 
vanwege het besmettingsgevaar niet in deze 
wateren vissen.

Verbrakking Westzanerpolder
Al jaren wordt er gesproken om de polder 
Westzaan te verbrakken. Voor ons ongewenst, 
de biodiversiteit neemt af, minder insecten 
en minder vissoorten. Hans Roodzand heeft 
namens de HVZ ingesproken bij het Zaans-
beraad.
Raadsleden van de verschillende fracties 
werden door hem geïnformeerd over de 
consequenties van verbrakking. Tevens heb-
ben diverse HVZ-leden een petitie tegen 
de verbrakking ondertekend. De gemeente 
Zaanstad heeft ondanks alle tegenargumen-
ten besloten het traject van verbrakking door 
te zetten.

Barbecue
Als bedankje voor de inzet van de medewer-
kers aan onze Hengelsportbeurs was er een 
goed verzorgde barbecue.

Jeugdige wedstrijdvissers 
gezocht
Op 10 september organiseert de Sportvisserij 
Federatie Midwest in de Zuidervaart een dag 
om jeugdige wedstrijdvissers in de leeftijd 
van 8 tot 18 jaar te rekruteren en op te gaan 
leiden. 

Activiteiten
Gelukkig zijn alle commissies dit jaar weer 
volop actief met hun activiteiten, zie ook de 
verslaglegging en programma’s elders in dit 
HVZ Nieuws en kijk ook regelmatig op onze 
website.
Eén activiteit wil ik eruit lichten namelijk het 
vissen met senioren, zie ook het verslag op 
p. 9. 

Twee keer hebben onze vrijwilligers, vaak 
ook al op een respectabele leeftijd, senioren 
een fantastische middag bezorgd. 
Mannen bedankt!!

Najaarsbijeenkomst
Op 25 oktober houden wij onze najaarsbij-
eenkomst. Na de pauze is het woord aan Pim 
Pos. Hij zal het hebben over het zeevissen.

Bertus Rozemeijer
In november houdt Bertus Rozemeijer 
voor de HVZ-leden een lezing over het roof-
vissen. Diverse visserijen en aspecten zullen 
passeren en geven hopelijk veel inspiratie. 

Wim de Vries
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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.

Uitnodiging en agenda voor de najaarsbijeenkomst
op dinsdag 25 oktober 2022

Locatie: Clubgebouw van wielerclub ZWC-DTS, Sportpark Kalver-
hoek, Zuiderweg 72/B, 1456 NH Wijdewormer. 
Aanvang 20.00 uur.

1.   Opening

2.   Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 mei 2022 
      (HVZ Nieuws 3, 2022)

3.   Ingekomen stukken

4.   Mededelingen bestuur

5.   HVZetter van het jaar 2022

6.   Rondvraag en sluiting

Pauze   
Na de pauze zal ons lid Pim Pos een interessante lezing houden 
over zeevissen.
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.

Van de controlecommissie
Het examen voor de toetreding van de nieuwe controleur Na-
talia is met succes afgerond. Ook is zij inmiddels ingewerkt en 
draait volledig mee. Welkom Natalia! 

Wekelijks wordt er door teamleden gecontroleerd en nagenoeg alle 
vissers zullen inmiddels wel aan de waterkant bezocht zijn. 
Door het extreem warme weer lopen de gemoederen nog wel eens op 
als er een dispuut is. Meestal ivm nacht/3e hengelvergunning. 
De groeps-app werkt prima en assistentie of extra controles kan zo 
worden geoptimaliseerd. Ook onze Boa’s zijn actief in de HVZ wate-
ren. Zelf vind ik het Sociaal Maatschappelijke deel ook een onderdeel 
van dit leuke werk. Mensen delen graag even hun lief en leed en zijn 
hierbij blij en opgelucht na een goed gesprek. Enkele controleurs zijn 
ook meestal aanwezig bij assistentie bij vislessen jeugd of het visuitje 
van de bejaarden.

Henk op den Akker

Van de redactie
En daar zijn we weer na een paar heerlijke zomerweken.
Hopelijk heeft iedereen genoten van deze periode.
Vanwege de vakantie deze keer een niet al te dik nummer maar 
natuurlijk genoeg om weer even lekker voor te gaan zitten.

Soms heb je wat ruimte over maar vaak is er juist te veel kopij. 
Zodoende hadden jullie nog wat foto´s tegoed van de ALV in mei 
waarin Anton van Daal en Jorrit Hazen de speld lid van verdienste 
ontvingen. Zie de foto´s op pagina 11. 

Ik vind het een leuke gelegenheid om Anton ook persoonlijk te be-
danken. Wat jullie wellicht niet weten, is dat ik namelijk destijds via 
hem in contact ben gekomen met de HVZ. En nu heel veel jaar-
gangen verder verzorg ik nog steeds met veel plezier de redactie en 
opmaak van jullie blad.
Dus ook namens de redactie... hartelijk bedankt Anton! Het zijn jouw 
beelden die zorgen voor de kwaliteit van dit blad!

Annegreet van der Ros



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!

4

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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Laatste zeeviswedstrijden 
2022
Hieronder het vervolg van de laatste zee viswedstrijden van 2022:

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.

Wijk aan Zee 29 mei 2022
Het was nog even afwachten of de noordpier wel open zou zijn 
ivm de harde zuidwesten wind, maar gelukkig was dit wel het 
geval.  Het grootste gedeelte van de totaal 20 man ging de pier 
op en de rest ging bij de parkeerplaats vissen. 

Op de pier was het moeilijk vissen door de harde wind en sterke stro-
ming. Op de parkeerplaats was het een stuk aangenamer, lekker in de 
luwte en windje mee was het mogelijk om ver te werpen. De vangsten 
hier bestonden voornamelijk uit schar, bot en een verdwaalde zeebaars. 
Op de pier waren de vangsten wat gevarieerder. Hier werd schar, bot, 
zeebaars, koolvis en kabeljauw gevangen. 
Dit alles resulteerde in de volgende uitslag:
3e Renee Kleppe met 142 cm
2e Bert Kroon met 185 cm 
1e Frank Goudriaan met 406 cm

Na afloop van deze zeer geslaagde visdag was de prijsuitreiking en de 
tombola in cafe de zon. 

Frank

Commissie zout
Harlingen 2e bootwedstrijd 8 mei
Aan de dikke vispakken te zien was het erg fris. Met 20 man 
aan boord vertrok de boot om 8 uur vanuit de haven in Harlin-
gen en na een half uurtje varen ging de boot voor anker. 

Naarmate de dag vorderde, kreeg de zon de overhand en werd het een 
stuk aangenamer. De vangsten vielen de eerste 2 uur wat tegen. 
Er werd af en toe een bot gevangen. Er was weinig stroming maar met 
het veranderen van het tij nam de stroming toe en namen de vangsten 
ook toe. 
Er werd voornamelijk grote bot gevangen. In de middag werd er weer 
heerlijk gegeten in de gezellige kajuit en de benodigde borrels werden 
er genuttigd. Na het eten gingen de vangsten van grote botten ge-
woon door. Bert Kroon ving nog een mooie paling van 52 cm. 

De uitslag was als volgt:
4e Tom Kroon met 431cm
3e Wim Heijnen met 695cm
2e Frits Dudink met 711cm
1e Siem Rem met 890cm

Om half 4 werd het anker gelicht en op de terugvaart werd tombola 
gedaan en om 4 uur ging iedereen weer met een voldaan gevoel naar 
huis. Bedankt allen voor deze zeer geslaagde visdag.

Groetjes Frank



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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Mijn vangst
Een bak van een karper
Als je ervoor kiest om niet in de rij te gaan staan en je koffers 
kwijt te raken op Schiphol en je blijft lekker met de boot in ons 
mooie Holland en je kan dan ook nog wat vissen, dan ben je 
een gelukkig mens.

Dit overkwam Jimmy Ike een HVZ´etter en een echte karper visser. 
Hij vist al vanaf zijn vijfde jaar op karper. Hij begon toen bij de Bos-
baan waar zijn vader een snackbar had. Daar heeft hij vissen geleerd. 
Later bij HVZ visles gehad bij Ome Joop Gruijs.
 En Jimmy was toen niet meer weg te slaan van de Jagersplas. Hij vist 
nu overal en doet ook aan alle karperwedstrijden mee.
Even met het gezin op vakantie, je hengels mee en niet te vergeten het 
voer en aas (als Jimmy dat meeneemt op de boot dan is de waterlijn 
niet meer te zien).
Je moet natuurlijk wel een voertje leggen als je op groot water gaat 
vissen.

Flinke klus
Op een nacht ging de beetmelder af en hij voelde gelijk dat het een 
zware was. Het was een waar gevecht als je de vis niet naar je toe kan 
krijgen. Dan maar in de rubberen boot en er heen dan zwemt de vis 
nog in de lelies en wordt het nog moeilijker. Eindelijk was Jimmy het 
de baas en kon de vis naar de kant.
Maar je schept het niet zomaar uit het water, al met al een flinke klus. 
Als je dan gaat wegen en meten vroeg in de ochtend en foto’s kan laten 

maken door je vrouw dan ben je blij dat je niet op Schiphol staat.
Wat een mega vis van 25 kilo (oftewel 50 pond) en de lengte van 1 
meter 5. Een dikke PB voor Jimmy. En gefeliciteerd namens HVZ.

Bas Witte

De vangst van Jimmy Ike in Noord Holland
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Derde ronde karper competitie in het Noordersterpark
Alles was weer in orde gebracht door de karpercommissie van 
HVZ en ze hadden er weer een mooi traject van  gemaakt met 
mooie ruime stekken.

We hadden dit keer 3 vakantiegangers dus een klein ploegje van 9 
vissers. Van de vijf wedstrijden valt de laagste af dus kan je er altijd 1 
missen).

De loting is altijd belangrijk vooral deze keer omdat Remco Ouwen-
hand al twee rondes flink had uitgehaald. Zou het ́ geluk´ zijn of is het 
wat anders wat hij toepast (soort boilies of wat voor smaak).
Om negen uur begon de wedstrijd en om half tien kreeg de contro-
leur/weger Marten Verweij (op zijn verjaardag) een belletje of die naar 
stek 6  wilde komen. En wie zat daar? Jawel Remco die de eerste al 
weer ving. De controleur is daar maar blijven zitten want het ging 
achter elkaar door Remco ving op die stek 16 karpers (geluk of geen 
geluk zeg het maar).

Spiegelkarpers
Uiteraard werd er op anderen stekken ook redelijk gevangen. 
Jimmy, Ramon en Gerwin pakten ook een leuke aantal karpers. 
Zo ving iedereen op 1 na zijn vis.
Wat wel opviel en een goed gevoel gaf, was dat er diverse uitgezette 
spiegelkarpers werden gevangen. Die zagen er goed uit en waren flink 
gegroeid.
Tijdens de wedstrijd begon het enige tijd flink te regenen wat bij som-
mige nwat kleine probleempjes gaf om de tent droog te houden.

Finale
De twee volgende wedstrijden zijn op groot water en dat is totaal 
anders vissen. De eerstvolgende is op 25 september. Dan vissen we 
in het Noord-Hollands kanaal vanaf het Herenhuis bij Spijkerboor 
richting Neckermolen. En de laatste, de grote finale eind oktober in 
de Jagersplas. Hopelijk in echt najaarsweer.
En ik heb berichten waargenomen dat ze Remco gaan aanvallen dus 
het worden 2 pittige wedstrijden.
Remco heeft een grote voorsprong maar het is nog niet beslist.
De stand na 3 rondes:

 
1 Remco Ouwehand 209,8 kilo        
2 Ramon Saft 82,3 kilo
3 Gerwin Kuipers 63 kilo
4 Jimmy ike 59,1 kilo
5 Frans Hogeterp 39,9 kilo
6 Gerrit Kamphuis 32,9 kilo
7 Erwin van Raamsdonk 24,6 kilo
8 Sjoerd Bakker 12,8 kilo9
9 Arjan Teeuwen  5,9 kilo
10 Larissa Teeuwen 0 kilo
11 Stephan Plet 0 kilo
12 Richard Willems 0 kilo

En de volgende keer ben  ik er weer bij als wedstrijdleider. 
Namens de wedstrijdvissers wil ik de vrijwilligers die geholpen hebben 
bedanken voor hun inzet.

Bas Witte 
Coördinator 

Jeugd snoekbaars dag 26 juni 2022
Samen met hengelsportvereniging Krommenie organiseerden 
wij dit jaar een prachtige dag voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar. 

Twaalf échte roofvisboten bemand 
door roofvissende vrijwilligers lagen 
´s morgens om 07.30 uur klaar bij 
het sluisje aan de Nauernasche vaart 
bij Krommenie. 

Achttien kids hadden zich opgege-
ven om te gaan en uiteindelijk wa-

ren er twintig aanwezig. Iedereen werd voorzien van een lunchpakket 
en wat frisdranken. Na wat indelen en herschikken ging de vloot de-
Zaan op voor wat avontuur. Er werden veel verschillende technieken 
toegepast; van het moderne dropshotten tot het klassieke pen vissen. 
Al snel werden er enkele mooie  vissen gevangen waaronder een tach-
tiger snoekbaars, gaande weg de dag werd er in iedere boot vis gevan-

gen. Een zeer geslaagde dag voor jong en 
oud! In de middag werd er verzameld bij 
de Old Rooster waar er voor iedereen nog 
een hapje en een drankje werd voorzien en 
er voor de kids een leuke goodiebag werd 
uitgedeeld. Volgend jaar nog een keer?

De Roofviscommissie
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Karperwedstrijden
De vakanties zijn weer voorbij en ik hoop dat iedereen weer 
lekker is uitgerust om de laatste wedstrijden te gaan vissen.
Op het programma staan voor de Karpercompetitie nog twee 
belangrijke wedstrijden op 24 september tot 25 september in 
het Noord Hollands kanaal vanaf Spijkerboor.

Remco Ouwehand heeft een flinke voorsprong maar de aanval op 
Remco wordt door de deelnemers ingezet.
En de laatste wedstrijd, de finale wordt gehouden op 29 oktober tot 
30 oktober op de Jagersplas (hier kan men de grote biggen vangen).

Karper koppel wedstrijd
Dan nog de laatste Karper koppel wedstrijd op 7 t/m 9 oktober op 
en rond de Jagersplas. Altijd een grandioos weekend met div grote 
karpers en de prijsuitreiking met wat extra’s.
Deze wedstrijd doet het Raadslid Peter Kranenburg van D.C. Zaan-
stad een verwoed karpervisser mee.
Als er vrijwilligers zijn die de laatste wedstrijden mee willen helpen 
met wegen stekken in orde maken enz. dan horen we het graag. 
U kan dan contact opnemen met baswitte1@hotmail.com.

Dit allemaal is weer mogelijk gemaakt door onze vaste sponsors.
De Karpercommissie van de HVZ wenst jullie goede en visrijke wed-
strijden toe.

Bas Witte
Wedstrijdleider

Vooraankondiging lezing van Bertus Rozemeijer 
Op een avond in november zal Bertus Rozemeijer, voormalige 
visgids en auteur van vele hengelsportartikelen en- boeken, 
voor ons een lezing verzorgen. Vanzelfsprekend maakt hij als 
oud HVZ-lid tijd voor ons vrij om enthousiast, ondersteund 
met prachtige foto’s, over zijn passie te vertellen.

Het wordt een echte roofvisavond met voornamelijk uitleg over vis-
serij op snoek en snoekbaars. Hierbij zal hij ook ingaan op omstan-
digheden die misschien meer invloed hebben dan je zou verwachten, 
zoals bijvoorbeeld de maanstand. 

We zullen in overleg met Bertus ook wat ruimte vrijhouden voor het 
beantwoorden van vragen.
De avond sluiten we af met een verloting van hengelsportartikelen.

Houd de website in de gaten
Houd begin oktober onze website, onze facebookpagina en de digitale 
nieuwsbrief in de gaten, want dan maken wij bekend welke avond in 
november het wordt.

De Roofviscommissie

LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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Leuke vismiddag met senioren 
Na 2 jaar corona en geen activiteiten kon er weer een afspraak 
gemaakt worden met Nicoline Kok om een leuke vismiddag te 
organiseren met de ouderen van dagverblijf Waterland 
Welzijn.

Nadat de eerste afspraak op 21 juli door de regen in het water viel, 
werd gekozen voor een week later wat een goede beslissing was want 
het was prachtig weer.
Voor het viswater werd gekozen voor het Noordsterpark Wormerveer. 
Hier is een vissteiger aanwezig voor de mindervalide en voldoende 
plek voor de andere deelnemers.
Gelukkig konden de vrijwilligers van de HVZ ook een week later en 
door hun inzet heeft iedere deelnemer een visje kunnen vangen.

Vrijwilligers
Ook van dagverblijf Waterland Welzijn waren er een aantal vrijwil-
ligers die de mensen bijstonden en zorgden voor koffie en een versna-
pering.
Het deed ons goed te zien dat de ouderen zo genoten hebben van deze 
middag in de natuur en blij naar huis gingen. Daar doe je het voor.

Nicoline Kok, activiteitenbegeleidster van Waterland Welzijn heeft al 
aangegeven: ´volgend jaar weer zo’n gezellige middag`.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie hulp en inzet op deze 
middag.
De volgende afspraak staat al weer gepland nu met de bejaarden van 
Pennemes. Mochten er dagverblijven of bejaardenhuizen belangstel-
ling hebben om een leuke activiteit in de buitenlucht te organiseren 
kan er altijd contact opgenomen worden via info@hvznet.nl om de 
mogelijkheden te bespreken.

Piet Breedijk
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HVZ baars wedstrijd
Op 11 juni konden we na 2 jaar corona weer de HVZ baars orga-
niseren. Nu is het organiseren 1, maar een water vinden waar 
baars gevangen werd was nu nog veel moeilijker. 
 
De Gouw, Zuidervaart, de wateren rondom Wormerveer gaven al-
lemaal niet thuis. Ook in ons watertje in Rooswijk was het moeilijk 
baars vangen. Maar als het overal slecht is, dan moet je wat. 
Slechts 22 deelnemers hadden zich aangemeld om de strijd aan te 
binden. Helaas maar 2 mannen van de HVZ waren erbij. 

Resultaat
Gelijk in de eerste stek werden er al hele kleine baarsjes gevangen (tor-
ren). En gelukkig ook in de andere stekken werd er her en der baars 
gevangen. Met af een toe een uitschieter van stekjes boven de 10. 
Uiteindelijk werden er 303 stuks gevangen met 22 man dus. Gezien de 
vangsten elders, geen slecht resultaat.

Uitslag
1  Jannes Diekema  27
2  Sjaak v. d. Bliek               27
3  Jan Agenant                     25
4  Carla Buys                       24
5  Ernst v. Amersfoort          22
6  Andre v. Kleef  21
7  Arjan Sanders  20
8  Henk Roos  20

Mijn dank gaat uit naar Cor Hogeterp  en Henk Roos voor het uitzet-
ten van het parcours, Brand Koopman voor het ophalen van de palen, 
geassisteerd door Ton Moed. En Jaap de Bouter voor de tijdwaarne-
ming. Hopelijk volgend jaar weer iets meer deelnemers.

Willem Spijkerman 

Willem Spijkerman met 
jeugdlid, foto gemaakt 
door Suzan Visser

Competitie 55 plus
Op 6 mei begonnen 16 vissers aan de competie wedstrijden 
van de 55 plus. De eerste wedstrijd is altijd in de Zuidervaart 
maar we denken erover dat volgend jaar niet meer te doen.

Voor we de spullen aan de waterkant kunnen uitpakken, moeten we 
ons eerst door een rimboe van gras, brandnetels en meer van al die 
ongein die de gemeente graag wil zien doorwerken.

Maar als we een-
maal gaan vis-
sen dan is het 
weer geweldig 
en wordt er heel 
goed gevangen.
Bij de A ploeg 
werd A. Boon-
stra 1e met een 
gewicht van 
21,3oo kg. met als 
goede 2e A.Kool.

Bij de B ploeg was nr 1 B.Swart met 2.630 kg en als 2e G.Phillipsen.
Heel leuk was dat we contole kregen van een Poolse BOA.
Vele wedstrijden zijn al achter de rug en we kunnen stellen dat het in 
beide ploegen heel spannend is wie eerste en wie laaste wordt.

Het ontloopt elkaar weinig.
Door de hitte heb ik in overleg met Arie en Frits besloten om de wed-
strijd van 12 augustus te verplaatsen naar een datum in oktober.
Totaal vissen we dit keer 18 wedstrijden met 8 afschrijvers. 

We moeten er nog 7 stuks. Dit hebben we gedaan zodat iedereen op 
vakantie kan en (snipperdagen) kan opnemen.
Nu ik dit schrijf, ben ik mijn spullen aan het inpakken want we gaan 
heerlijk met mijn vrouw, mijn schoonzuster en Frits op vakantie.

Wie blijft vissen heel veel suc-
ces.

Groeten,
 Herman Veenstra

Zo kom je bij het viswater in de Zuidervaart
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Anton van Daal zelf een keer op de foto. 
Na jaren heeft hij nu tijd voor andere zaken.
We zullen het oog van de meester missen!

Foto´s Egbert Jonker

Bedankt Anton en Jorrit!
In het vorige HVZ Nieuws stond het verslag van de ALV in mei. 
Vanwege ruimtegebrek helaas zonder beelmateriaal.
Graag plaatsen we hierbij alsnog de foto´s van de uitreiking 

van de speld lid van verdienste aan Anton van Daal en Jorrit 
Hazen. 

Oproep HVZ bestuur!

Het HVZ bestuur zoekt voor ondersteuning van de penningmeester een 
administrateur of 2e penningmeester. 
Hij of zij zal zich in overleg met de penningmeester gaan bezighouden 
met de administratie van boekingen van onze inkomsten, het eventueel 
doen van betalingen en het bijhouden van de kas. 

Graag treden wij met je in contact voor een vrijblijvend gesprek. 
Kandidaten kunnen voor meer informatie, of voor het aanmelden, een 
mail sturen naar admin@hvznet.nl  



 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 ��	� vindt om bij onze club
te doen.

 HENGELSPORT VERENIGING ZAANSTREEK 

     

12

en nylon  € 59,95

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

   Albatros strandhengel  
3,90mtr. +molen+nylon

€ 69,95

Spinhengelset 2,40 mtr. 
+ molen + nylon

Baitcaster 10-30g 1,95mtr

  € 79,95

Roofvisschepnet 70x70cm
+ sterke steel

€ 39,95

RENTENAAR
HENGELSPORT

+ Reel

Altijd bevroren aasvis
op voorraad

€ 39,95

Retouradres Postbus 87 1540AB Koog a/d Zaan


