
 

 

30e jaargang no.1  februari 2020 

Clubhuis "de Visburg" 
Watergoorweg 87A  
tel  033-2462547,         

 
Postadres:     

Postbus 1108,     
3860 BC  Nijkerk.  

 
Bankrekening 
NL 31 RABO 
0347.8109.42       

 
www.hoopopgeluk.nl 
www.facebook.com/
HsvHoopOpGeluk 

 
Ledenadministratie 

Sportvisserij Nederland 
0900-2025358 

 
 

Voorzitter 
D. Wever 

033-2460010 
 

Penningmeester  
M. van den Broek 

Tussen 18.00-19.45 u 
Niet op zondag.  

06-51081727 
 

2e Penningmeester 
Vacant 

 
Secretaris 

G. van Beek 
06-20419785 

 
2e Secretaris 

R. van Dasselaar 
06-23869305 

 
 Botenhavenbeheer  

Wilco Bijkerk 
06-14813773 

 
Terreinbeheer 

M. van de Baan 
06-33109079 

 
Visstandsbeheerder 

Andries Dekker 
06-50943402 

(niet op zondag)  
 

Barcommissaris 
H. Stob 

06-40831341 
 

Witviscommissie 
H. Kraak 

033-2012680 
 

Karpercommissie 
A. van Essen, 
06-48203648 

 
Jeugdcommissie 

Nick Slaats 
06-39241733 

Sabine Hagoort 
06-22388446 

 
Gezelligheidscommissie 

G. Worst 
06-13446825 

 
Redactie clubblad 

G. van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

De voorzitter namens het bestuur. 
Laat ik beginnen met iedereen die niet bij de nieuwjaarsreceptie geweest zijn toch  nog een heel voor-
spoedig en vooral gelukkig en visrijk 2020 toe te wensen. Het was zoals vanouds weer heel gezellig op 
3 januari. Zoals elk jaar had het bestuur weer een verrassing bedacht voor de aanwezigen. Deze editie 
hadden we zelf een extra verrassing. Trouwe lezers van het Visblad zal niet ontgaan zijn dat Arie Bos 
daar dit jaar in vermeld is geweest omdat hij meer dan 50 jaar controleur voor onze vereniging is.  
Ja, tegenwoordige tijd! Hij heeft die functie immers nog steeds en voert doe ook nog steeds actief uit. 
Dat was ook het bestuur van onze sportvisfederatie MidWest Nederland natuurlijk niet ontgaan en zij 
vonden dit een opmerkelijk grote bijdrage aan de sportvisserij was. Zo zeer zelfs dat zij Arie de Ere-
penning in Zilver hebben verleend. Deze werd Arie tot zijn grote verassing tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie uitgereikt. Daar kunnen we maar 1 ding van zeggen: Arie een zeer verdiend proficiat! 
 
Zoals elk jaar hoop ik dat iedereen weer een poosje genoeg heeft van oliebollen en dat alle vingers er 
nog aan zitten. Heremetijd wat waren dat weer een knallen op oudejaarsdag! Ook dit jaar zul je die nog 
meer nodig hebben voor het zetten van aas en het (voorzichtig) onthaken van vis. We komen er steeds 
meer achter dat vissen is verandert. Wedstrijden zijn leuk en draaien prima bij onze verenigingen, 
maar steeds vaker kom je vissers tegen die zich een aan ander water wagen dan de Arkervaart of plas 
Watergoor. Hartstikke goed, want zoals we vorig jaar hebben laten zien de plas bij de Bunschoterweg, 
zijn er in Nijkerk diverse andere watertjes die een prachtige visstand hebben. Na de vissessie door een 
paar bestuursleden waarover we bericht hebben zijn er diverse leden ook eens op verkenning gegaan. 
Dat levert prachtige verhalen op over mega brasems en zelfs 4 zeelten boven de 50 cm in één visses-
sie. Ik zou zeggen probeer ook de vijver tussen de Scheg en de Arkemheenweg eens en vergeet voor-
al het kanaal langs de Sluiswachter niet! Gegarandeerd dat we dan meer succesverhalen gaan horen, 
want Nijkerk bezit zoveel meer prachtig viswater dan we ons eigenlijk realiseren. 
 
Wat betreft het bestuur zijn er in 2020 grote wijzigingen op handen. Van zowel Gert van Beek 
(secretaris) als Rien van den Broek (penningmeester) lopen de bestuurstermijnen af en beiden hebben 
aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Gelukkig is er inmiddels een nieuwe secretaris (Rien van Dasse-
laar) aangemeld die zich al volop aan het inwerken is. Verschillende taken wat betreft communicatie 
zijn inmiddels door Kees Hagoort overgenomen (website en clubblad). 
Groot probleem is dat we geen vervanging hebben voor de penningmeester! We hebben al een aantal 
malen een oproep gedaan, echter zonder succes. Hoe we dit gaan oplossen weten we nog niet, maar 
zeker is dat de huidige bestuursleden die taak er niet bij kunnen nemen! 
Verder staat er ook al langer een oproep uit voor de vervanging van de Voorzitter, die ook heeft aange-
geven na deze termijn niet herkiesbaar te zijn. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 6 april 2020  
in “De Visburg” zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
 
1.   Opening. 
2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.   Notulen ALV 8 april 2019. 
4.   Jaarverslag. 
5.   Financieel jaarverslag 2019. 
6.   Verslag Kascontrolecommissie. 
7.   Begroting 2020. 
8.   Pauze 
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
10. Bestuursverkiezing, aftredend niet herkiesbaar:  
 Rien van den Broek en Gert van Beek. 
 Tussentijds afgetreden: Aart van den Brink. 

 
 Tussentijds aangetreden, Sabine Hagoort jeugd. 
11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
12. Beleid voor de komende jaren. 
13. Evaluatie aparte midweek/weekend kaarten voor de 
 plas. 
14. Voorstel tot verhoging van de liggelden miv 2021.  
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
  
De stukken voor de ALV kunnen ingezien worden vanaf 
1 week voor de ALV.  
Dit na afspraak met de secretaris G van Beek. 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  8 apr, 22 apr, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 22 juli, 5 aug, 19 aug, 2 sep, 23 sep, 7 okt, 21 okt. 
    
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk;  -Losse wedstrijden; 
-Inschrijven 7:00;      -Loting 7:30 in clubhuis "de Visburg"; 
-Koffie s' morgens gratis;     -Vissen van 09:15 tot 14:30;     
-Pauze van 11:45 tot 12:00;    -Max. hengellengte 11,5 meter;     
-Geen verse de vase en / of rode maden;  -Prijzen 1 op 2;       
-Inleg € 4,00 per wedstrijd;    -Prijsuitreiking direct na de wedstrijd. 
-De laatste wedstrijd stoppen we een uur eerder voor een hapje en een drankje in "de Visburg".  
 Dit geldt voor vissers die minimaal 9 x hebben deelgenomen aan de wedstrijden. 
 
Voor aanvang 1e wedstrijd kort overleg over het reglement. 
Meer info bel Gert Worst, tel 06-13446825 

Karpercompetitie 
 
Data: 17 - 18 april, 22 - 23 mei, 3 - 4 juli, 31 juli - 1 aug, 4 - 5 sept. 
 
-Loten 18:00;      -Vissen van vrijdag 19:00 tot zaterdag 17:00;  
-Prijsuitreiking ca. 18:00;     -Laatste wedstrijd na afloop prijsuitreiking en BBQ;  
-Kosten gehele competitie € 60,00;   -Alleen voor leden Hoop Op Geluk;     
-Maximaal 26 deelnemers;    -De koffie s` morgens is gratis;      
-Gebruik van een onthakingsmat is verplicht;  -Zaterdag wordt het ontbijt geregeld:  
-Meedoen aan een enkele wedstrijd kan ook (behalve laatste wedstrijd), kosten €12,00; 
Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - karper - competitie.  
 
Tijdens de wedstrijden is de plas geheel of gedeeltelijk afgezet voor recreatie vissers.  
Stelt u zich tijdig op de hoogte of er ruimte is om te vissen om teleurstellingen te voorkomen. 
 
Overige wedstrijden. 
10  okt  Snertwedstrijd, alleen voor leden, alle gevangen vis telt, €10,- p/p, loten 9:00, vissen 10:00 - 16:00. 
                               Om 12:00 wordt de lunch geserveerd, uiteraard erwtensoep, (rogge)brood en spek! 
11 t/m 13 sept Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Meer info volgt tzt op onze site. 
14 okt   Karpercompetitie vergadering, zaal open 19:00, aanvang 19:30.  
   Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat (per mail) uiterlijk twee weken vooraf bij Andries van Essen, 
   a.vanessen.1@kpnmail.nl  

Karper open wedstrijden 
 

  8 t/m 10 mei koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18:00,  vissen 19:00-12:00,  prijsuitreiking 13:00; 
12 t/m 14 juni koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18:00,  vissen 19:00-12:00,  prijsuitreiking 13:00. 
26 t/m 27  juni karperkoppelnacht  €60,- koppel,  loten 18:00,  vissen 19:00-16:00,  prijsuitreiking 17:00; 
 
-Gebruik van een onthakingsmat is verplicht;  -Alle wedstrijden inclusief ontbijt; -Maximaal 16 koppels. 
-Tijdens de wedstrijden is de plas geheel of gedeeltelijk afgezet voor recreatie vissers.  
 Stelt u zich tijdig op de hoogte of er ruimte is om te vissen om teleurstellingen te voorkomen. 
 
Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - karper - open.  
 

Witvis clubkampioenschap 
 

Data: 18 apr, 25 apr, 9 mei, 23 mei, 30 mei, 6 jun, 27 jun, 4 jul,  
 11 jul, 25 jul, 1 aug, 15 aug, 22 aug, 29 aug, 12 sep, 26 sept. 
 
-16 wedstrijden waarvan 4 afvallers;  -Plaatsloting 7:30 in "de Visburg; 
-De koffie `s morgens is gratis;   -Vissen van 09:15 tot 14:30;  
-15 minuten pauze -Prijsuitreiking 16:00; -Hengellengte max. 11,5 meter;                          
-Prijzen 1 t/m 3 persoonlijk afhalen, anders vervalt de prijs aan de vereniging; 
-Inschrijfgeld Clubkampioenschap 80 euro, (betaling kan gespreid in overleg met Hans Kraak); 
-Na afloop van de laatste wedstrijd (5 okt) is de prijsuitreiking onder het genot van een buffet;  
-Een vrije wedstrijd, kosten € 5,00 (alleen laatste niet), hiervoor uiterlijk opgeven op de donderdag voor de wedstrijd  
 tot 21:00 bij Hans Kraak, uitsluitend via mail; 
-Inschrijving  tot uiterlijk 11 april 2020 uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl  tabblad wedstrijden - witvis 
- clubkampioenschap 2020.   Geen internet of mail? dan telefonisch opgeven via Hans Kraak tel. 033-2012680.  
 
Witvis vergadering voor overleg van verloop competitie en reglement op 11 november in "de Visburg", aanvang 19:30.  
Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat uiterlijk twee weken vooraf bij Hans Kraak per mail h.kraak@hoopopgeluk.nl 



 

 

Het stokje doorgeven. 
 
Na vele jaren is er dan een einde ge-
komen aan de site in de oude vorm, er 
is nu een geheel vernieuwde moderne 
site van Hoop Op Geluk.  
 
Niet alleen de site maar ook een nieu-
we webmaster, Kees Hagoort.  
Kees heeft er al vele uren ingestoken 
en het resultaat mag gezien worden!  
 
Kees, veel plezier en succes! 
 
Rest mij nog om u, onze trouwe lezers, 
te bedanken voor de vele mooie jaren. 
 

Gert van Beek 

De Landelijke Opschoondag kun je 
zien als een gezamenlijke voorjaars-
schoonmaak. Hij vindt elk jaar in de 
laatste week van maart plaats.  
In 2020 is dit op zaterdag 21 maart. 
Het is een dag waarop Nederlanders 
met hun buren, vereniging, de sport-
club, school of hun collega's samen 
hun buurt schoonmaken.  
 
Voor hsv Hoop Op Geluk is deelname 
aan de Landelijke Opschoondag van-
zelfsprekend geworden. We organise-
ren zelf een schoonmaakactie en doen 
veel hoognodige klusjes op en aan de 
waterkanten.  
Meedoen aan de Landelijke Op-
schoondag helpt ook de band tus-
sen onze leden en andere verenigin-
gen te versterken.  
 
 
 
 
 
 

Meedoen aan de Landelijke Op-
schoondag is eenvoudig, meld je aan 
bij een van onze bestuursleden of kom 
gewoon 21 maart om 08.00 bij ons 
clubhuis "de Visburg"  aan de Water-
goorweg 87A Nijkerk. Tot dan! 
 

Hoop Op Geluk Nieuws 

Website vernieuwd 

Witvis overige wedstrijden 

Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis-koppel en concours.  
 
Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21:00 bij Hans Kraak, tel 033-2012680 of via mail. 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr Inschrijven 

tot uiterlijk 

11 april koppel vaste stok €30,00 / koppel 07:30 09:30 14:30 16:00 4 april 

20 juni koppel vaste stok €30,00 / koppel 07:30 09:30 14:30 16:00 14 juni 

18 juli koppel vaste stok €30,00 / koppel 07:30 09:30 14:30 16:00 12 juli 

5 sept gescheiden koppel vaste stok (2 vakken) €30,00 / koppel 07:30 09:30 14:30 16:00 30 aug 

19 sept 
concours, individueel en korpsen,  

extra per korps* 

€ 15,00 pp 

€ 25,00* 
07:30 09:30 14:30 16:00 12 sept 

12 dec 
Kerstwedstrijd (alleen leden), pauze 30 min. 

Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. 

€ 7,50 pp 
08:30 10:00 13:30 15:00 8 dec 

Hoop Op Geluk Jeugd 
Vissen met de vaste stok:  6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei examen.   Hier leren ze de basis. 
Vissen op de karper:  17 juni, 24 juni, 1 juli, 8 juli examen.   Veel technieken om karper te vangen. 
Vissen op roofvis:   nnb.       Streetfishing, de te gekke sport. 
Alle lessen zijn in "de Visburg" van 14:00-17:00u. 
 
Zaterdag 30 mei, jeugd DoeDag, wij gaan weer een leuke dag organiseren. Meer info op de jeugdpagina`s van onze site. 
 
Vrijdag 21 tot zaterdag 22 augustus 2019, jeugdvisnacht.  
Rondom onze plas Watergoor staan dan weer vele tenten met vissende jeugd en begeleiders. Voor elke 2 kinderen hebben 
wij 1 begeleider, natuurlijk mag dat ook een papa, mama of grote broer / zus zijn (als die maar kunnen vissen). We gaan 
voor de karpers, steuren en andere vissen die er rondzwemmen, alle gevangen vissen tellen mee. Hoop Op Geluk ver-
zorgd alle eten en drinken en waar nodig hengels, tenten en dergelijke. De kinderen hoeven dus nergens voor te zorgen, 
natuurlijk mag je wel met eigen hengels, tenten of zo vissen. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar.  
De kosten bedragen €17,50 per kind. Wil je meedoen? Kijk dan op onze site op de jeugdpagina`s hoe je kan inschrijven. 

Landelijke schoonmaakdag 



 

 

 
Vandaag de laatste wedstrijd van het 
seizoen gevist, de Kerstwedstrijd. 
Omstreeks 8.00 uur kwamen de eerste 
deelnemers al binnen druppelen in de 
mooi in de door Henk Stob in kerst 
sfeer omgetoverde Visburg. 

Met de loting werd begonnen om 8.30 
uur, dat is  altijd spannend voor de 
deelnemers omdat je bij de kerstwed-
strijd na de loting pas weet wie je vis-
maat is voor deze dag. De winnaars 
van de Smiley zijn Gert Livestro en 
Ruud van Dorst.  
Na de loting iedereen snel naar het 
viswater aan de kade bij Rootselaar, 
daar was gisteren al de zaak opge-
bouwd door Frits, Bren, Rinus en Hans. 
Frits nog bedankt voor het leveren van 
de party tent stoelen en handige kant-
nummers met magneet (Hans weet nu 
ook hoe dit werkt). 
 
De weersomstandigheden waren van-
daag wisselend eerst enige regen daar-
na veel wind maar droog. Over de 
vangsten kunnen we kort zijn, kleine vis 
en weinig (zie uitslag totaal 5700 gram 
met 22 deelnemers!!). 
In de pauze werden we goed verzorgd 
door Sabine Hagoort, Henk Stob, en 
Griet van Beek (heerlijk zelfgemaakte 
erwtensoep),ook het broodje worst en 
de nodige drankjes smaakten prima. 
Ook onze nieuwe webmaster Kees Ha-
goort was druk aan het foto’s maken. 
Dan na het eindsignaal, wegen en in-
pakken en met de nodige vrijwilligers 
Frits helpen met het inpakken van de 
Party tent etc.  
Daarna  snel naar de Visburg voor de 
prijsuitreiking. Deze werd gedaan door 
onze voorzitter Dirk Wever. 
Ook onze ereleden Ton Visser, Bren de 
Jager en Siebren van Gemert waren 

aanwezig, Helaas was Wout Bijen er 
niet bij, Wout beterschap! 
Voor iedereen lag er een Kerststol en 
een fles wijn (rood of wit naar keuze) 
klaar. 
Het winnende koppel Rien Rond en 
Arie Bos ontving als extra prijs een 
mooie leefnet tas van Sensas aange-
boden door Hengelsport Centrum Nij-
kerk, en voor de nummers 2 en 3 was 
er een veiligheidspakket van Opel dea-
ler Henri en Herman.  

Namens de voorzitter werden alle vrij-
willigers en sponsors bedankt voor hun 
bijdrage onder een luid applaus van 
alle aanwezigen.  
 
Namens de witviscommissie iedereen 
prettige feestdagen en een gelukkig 
2020.  
Gert Worst, Rien Rond en Gert Jan van 
Kooten snel beter worden en volgend 
jaar weer gewoon mee vissen. 
 

Hans Kraak en Frits Coert. 
 

In het nieuwe seizoen van 2020 zal de 
Witviscommissie uit de volgende perso-
nen en de daarbij behorende taken 
bestaan:  
-De loting en prijsuitreiking zal door 
Hans Kraak en Rinus van t’Hazeveld 
gedaan worden. 
-De weegploegen bestaan uit: Het be-
kende duo Henk van Hierden en Hans 
van Essen en de nieuwe weegploeg zal 
bestaan uit Klaas Bast en Gert Jan van 
Kooten, Gert Jan zal ook de borden en 
vlaggen plaatsen. 
-Koffie word verzorgd door Rien Rond. 
Ton Post is bereid om taken over te 
nemen als dit nodig is en ons bij te 
staan met adviezen. 
Hans Kraak is het aanspreekpunt over 
inschrijvingen en als er vragen zijn over 
het verloop van het clubkampioen-
schap en de open wedstrijden. 
Ik ben erg blij dat deze heren bereid 
zijn om te helpen met de organisatie.  

 
Hans Kraak. 

 
 
 
 
 
 
 

          Ga naar onze webshop of kom eens langs  
           in de winkel, de koffie staat altijd klaar. 

          Like onze facebookpagina!  

Kerstwedstrijd 14-12-2019 

1e Arie Bos (li) en Rien Rond (re) met Dirk Wever. 


