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Karpercommissie 
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Gezelligheidscomm. 

F. Coert 
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Jeugdcommissie 

S. Hagoort 
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Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

Laat ik beginnen met te melden dat op maandagavond 6 april onze jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering gehouden wordt! Daar staan best wel belangrijke za-
ken op de agenda.  
Naast natuurlijk de algemene onderwerpen staat de begroting 2020 op de agenda.  
Misschien wel het belangrijkste onderwerp is dat we bespreken hoe we de vereni-
ging financieel gezond houden de komende jaren. We hebben al enige jaren geen 
contributieverhoging hoeven door te voeren, echter de kosten zijn de laatste jaren 
wel gewoon gestegen. Gewoon de contributie verhogen is natuurlijk de makkelijkste 
oplossing voor het bestuur. Er zijn echter diverse andere opties die we kunnen vol-
gen. Zo kunnen we kijken of we taken goedkoper kunnen uitvoeren of misschien wel 
bepaalde zaken geheel afstoten. Dat zijn de zaken die we hierbij moeten bespreken. 
 
In het Bestuur gaat na de Algemene Ledenvergadering het een en ander veranderen.  
Onze secretaris Gert van Beek stopt er na meer dan 20 jaar bestuurslidmaatschap mee.  
Gelukkig hebben we in Rien Dasselaar een opvolger gevonden. 
De regelmatige bezoeker van onze website weet wel dat deze inmiddels geheel vernieuwd is.  
Die ziet er gelikt uit mag ik wel stellen! Met het vertrek van onze secretaris Gert van Beek heeft onze 
website nu een nieuwe webmaster en is er een nieuwe redactie voor ons clubblad. 
Verder verlaat onze penningmeester Rien van den Broek ons. Tot onze grote spijt hebben we ondanks 
onze inspanningen en oproepen voor hem geen opvolger kunnen vinden. Tot er een nieuwe penning-
meester is zullen we genoodzaakt zijn een boekhoudkantoor in te huren voor het noodzakelijke bijhou-
den van onze financiële administratie. 
 
Met het verschijnen van dit clubblad is het hengelsportseizoen 2020 al gestart. Diverse activiteiten 
draaien al volop en de eerste wedstrijden zijn al weer gevist. Ik hoop dat het weer een prachtig seizoen 
gaat worden, dat we weer nieuwe jeugd enthousiast maken en de beginselen van de hengelsport bij-
brengen en dat we natuurlijk allemaal weer heerlijke momenten langs het water mogen beleven.  

 
De Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
          Ga naar onze webshop of kom eens langs  

           in de winkel, de koffie staat altijd klaar. 
          Like onze facebookpagina!  

Op zaterdagmiddag 11 januari hebben wij kennisgenomen van het overlijden ons actieve lid en vrijwilliger Gert Worst.  
We wisten al enige tijd dat het minder goed ging, maar zijn overlijden komt voor ons toch onverwacht.  
Nog vorig jaar november zaten zijn vismaten met hem aan het water om zich op verschillende plekken in het land in wedstrijden aan 
elkaar te meten. 
 

 
De meesten zullen Gert kennen als een uitstekend en bekend wedstrijdvisser. Vissen en vooral wedstrijdvis-
sen was zijn grote passie. Vele honderden wedstrijden heeft hij samen met zijn team overal in Nederland ge-
vist. In zijn werkzame leven wist hij ondanks zijn drukke werk altijd wel tijd te vinden voor zijn passie. Nadat hij 
met pensioen was gegaan viste hij -als de zorg voor zijn vrouw het toeliet- zelfs meerdere malen per week wel 
ergens individueel een wedstrijd. Diverse malen wist zijn team de selectiewedstrijden voor het NK te winnen. In 
1979 wist hij met zijn team zelfs Nederlands Kampioen Korpsen te worden. Ook op individueel vlak is het hem 
vaak gelukt om via de selectiewedstrijden aan het Nederlands Kampioenschap Individueel te mogen deelne-
men. Eveneens in 1979 leverde hem dat persoonlijk de titel van Nederlands Kampioen Individueel op. 
Eind september wist hij met zijn team nog het Concours van onze vereniging te winnen en was hij winnaar in 
zijn vak. 
 
Voor onze vereniging organiseerde Gert sinds 2014 de gezelligheidswedstrijden en nam deel aan zomercom-
petities en winterwedstrijden. Daarnaast was hij regelmatig aanwezig om hand en span diensten te verlenen 
zoals bij de Vismiddag van het Vakantiespektakel. 
 
Namens de leden wensen wij in het bijzonder zijn familie, maar ook vrienden en zijn teamleden sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 

Het Bestuur 



 

 

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 F. Coert  06-13180064 

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. 
11 t/m 13 sept Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Inschrijving opent 1 april, zie onze website. 
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! 
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 



 

 

Vrijdag 3 januari hebben we een goed 
bezochte nieuwjaarreceptie gehad. 
Zo’n 30 leden en relaties wisten de 
weg naar ons clubhuis te vinden.  
 
Na iedereen de hand te hebben ge-
schud werden de kampioenen van 
2019 gehuldigd. Gerrit Surquin is witvis 
clubkampioen geworden en Robbert 
van Dasselaar is karper clubkampioen 
geworden. Beide kampioenen ontvin-
gen naast felicitaties een waardebon 
uit handen van de voorzitter. Helaas 
kon Gerrit door ziekte niet aanwezig 
zijn. 
 
Alle aanwezi-
gen werden 
door het be-
stuur verrast 
met een pre-
sentje in de 
vorm vishand-
doek met ons 
verenigings-
logo. 

Zoals iedereen in het Visblad (en ons 
clubblad) heeft kunnen lezen is Arie 
Bos inmiddels al 51 jaar controleur bij 
onze vereniging. Dat is best bijzonder 
en dat was ook het bestuur van onze 
federatie Sportvisserij MidWest Neder-
land opgevallen. Zij vonden dit een 
zodanige prestatie dat zij Arie wilde 
onderscheiden met de Zilveren speld.  

Besloten was die op de nieuwjaarsre-
ceptie uit te reiken aan Arie. Wij had-
den daarom een dochter van Arie inge-
seind met de vraag of de familie erbij 
aanwezig wilde zijn en dat wilden zij 

graag. Dat dit een verrassing was 
bleek wel uit de reactie van Arie toen 
hij het clubhuis binnen kwam met zijn 
vrouw en zijn familie zag zitten. 

Federatiebestuurslid Bram van Wijk 
was aanwezig om Arie na een korte 
toespraak de onderscheiding op te 
spelden. Daar bij roerde hij nog aan 
dat dit pas de 14e keer is dat deze 
onderscheiding is uitgereikt.  
 
Arie nam daarna de gelegenheid te 
baat om nog een toespraakje te hou-
den waarin hij onder andere het belang 
van een goede controle en toezicht en 
het ambassadeurschap van de contro-
leurs onderstreepte. 

Nieuwjaarsreceptie 

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. 

Arie Bos gehuldigd 

Hoop Op Geluk 
 



 

 

 
15 januari j.l. heeft er een visserijkundig 
onderzoek plaats gevonden door Sport-
visserij Nederland op de siervisvijver 
Middelaar in Hoevelaken. Het onder-
zoek naar de visstand in deze vijver is 
op verzoek gedaan van de gemeente 
Nijkerk.  

Het grootste gedeelte van de siervisvij-
ver is door Sportvisserij-Nederland af-
gevist met netten om zo een duidelijk 
inzicht te kunnen krijgen van de be-
staande visstand.  

De onderzoekers houden de gevangen 
vis nauwkeurig bij en verwerken deze 
data. Al de gevangen vis word ook di-
rect weer terug gezet in de vijver. 

Binnen enkele weken zal hier een uit-
gebreid rapport over verschijnen wat er 
wel en niet aan de siervisvijver 
veranderd kan worden. 

 

Vandaag visten wij de jaarlijkse uitwed-
strijd tegen Elburg 8 tegen 8. 
We zijn gezamenlijk om 07:30 ver-
trokken richting Elburg, daar aangeko-
men elkaar de handen geschud en 
werd ons verteld dat op het vaste par-
koers de aalscholvers heerlijk hadden 
gegeten, er was niets meer te vangen 
op dit gedeelte volgens de locals, dat 
was voor ons even een tegenvaller. 
 
Maar het parkoers was verplaatst, daar 
waar de vis nog wel aanwezig was. 
Daarna begon de loting, Nijkerk trok de 
oneven nummers, Elburg de even num-
mers. We vertrokken weer naar de ou-
de haven en begonnen met het opbou-
wen van de visspullen. Om 09:45 klonk 
het aanvang signaal. 

 
De eerste vissen werden hier en daar 
al snel gevangen, mooie grote voorns, 
een ieder ving zijn vis. Om 12:15 klonk 
het pauze signaal, een ieder kon genie-
ten van de heerlijke erwtensoep, en als 
vanouds was de catering erg goed. Om 
13:00 kwam het signaal  dat de wed-
strijd weer begon, de tijd vliegt dan 
voorbij. Om 15:30 klonk het eind sig-
naal en de wedstrijd was voorbij. 
 
Eindstand: 
Elburg totaal 229,46 kilo 
Nijkerk totaal 137,24 kilo 
Elburg wij willen jullie bedanken voor 
deze geweldige fijne dag, en jullie van 
harte feliciteren met deze geweldige 
overwinning. 

Bren de Jager 

 Visstand onderzoek 

8 tegen 8 in Elburg 


