
 

 

30e jaargang no.3  juni 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  
Vacant 

 
2e Penningmeester 

Vacant 
 

Secretaris 
R. van Dasselaar 

06-23869305 
 

2e Secretaris 
K. Hagoort 

06-30331187 
 

Botenhavenbeheer  
W. Bijkerk 

06-14813773 
 

Terreinbeheer 
M. van de Baan 

06-33109079 
 

Visstandsbeheerder 
A. Dekker 

06-50943402 
(niet op zondag)  

 
Barcommissaris 

H. Stob 
06-40831341 

 
Witviscommissie 

H. Kraak 
033-2012680 

 
Karpercommissie 

A. van Essen, 
06-48203648 

 
Gezelligheidscomm. 

F. Coert 
06-13180064 

 
Jeugdcommissie 

S. Hagoort 
06-22388446 

 
 

Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

Bij het schrijven van dit voorwoord (half april) is het visseizoen mede door het 
mooie weer en de coronamaatregelen vol aan de gang. Veel mensen kunnen of 
mogen niet werken en moeten de tijd doorkomen.  
Sportvissen is dan natuurlijk ook een prachtige manier om jezelf bezig te houden 
en tegelijkertijd je ook nog aan de corona-regels te houden. In het begin ging dat 
nog wel een beetje stroef. Met name de mensen die gewent waren om met hun 
vismaten ook nog een stukje gezelligheid te hebben vonden de  
corona-maatregelen de 1

e
 weken best wel lastig. Onze eigen verenigingscontro-

leurs hebben iedereen er steeds op gewezen om toch vooral die 1,5 meter af-
stond tot elkaar te respecteren. Ook de BOA’s die regelmatig controleerden heb-
ben in elk geval tot half april waar nodig gewaarschuwd. Van zowel onze  
verenigingscontroleurs als de BOA’s kregen we gelukkig te horen dat op een 
enkele uitzondering de naleving van de regels wel goed ging. Dat was/is ook 
belangrijk omdat we niet het risico wilden lopen dat het sportvissen verboden zou worden, zoals de 
partij voor de Dieren begin april heeft geprobeerd te bereiken door het stellen van Kamervragen.  
Zolang we als hengelsport maar het beeld laten zien dat we ons aan de regels houden zal dat naar 
verwachting niet gaan gebeuren! 
 
Hoe lang de hele situatie rondom corona nog gaat duren weten we niet. Ook is dus niet duidelijk  
wanneer we weer activiteiten mogen/kunnen organiseren. Gebruik van ons clubhuis is jammer genoeg 
niet mogelijk zolang de 1,5 meter regel van kracht is, ook dat beperkt de mogelijkheden tot organiseren 
van activiteiten behoorlijk. 
 
We gaan nu de zomer tegemoet en hopen dat zo eind van de zomer er meer duidelijkheid is over hoe 
we verder kunnen. Houdt vooral onze website (en/of facebookpagina) in de gaten. Daar zullen we jullie 
zoveel mogelijk op de hoogte houden van het laatste nieuws. 
Het Bestuur 

De Voorzitter 

Dat het een rare tijd is weten jullie wel, door Corona ligt alles plat. Zo kon dus ook de jaarlijkse Algeme-
ne Leden vergadering niet door gaan, wordt later in het jaar gehouden. Op die Algemene Leden verga-
dering zou ik mijn taken als secretaris na 21 jaar neerleggen en overdragen aan Rien van Dasselaar. 
Dat ging dus niet door. Als ik terug kijk op die periode kan ik alleen maar tevreden zijn, de vereniging is 
na een dip weer goed gegroeid en doet dat nog steeds. Zo`n beetje van alles gedaan, begonnen als 
voorzitter, daarna bestuurslid, hoofdcontroleur, secretaris, 2e secretaris en als laatste weer secretaris. 
Heel veel jaren met veel plezier het clubblad en de ledenadministratie er bij gedaan en natuurlijk onze 
website en Facebook.  
 
Hoogtepunten?  
Bezoek minister van landbouw en visserij, ik moest een toespraak houden, wat was is zenuwachtig!  
Twee keer ons jubileumblad gemaakt met Dirk Wever, zo mooi om in die oude stukken en foto`s te 
wroeten. Gelukkig wist Wim Lam heel veel en zette dat voor ons op papier zodat wij het veel makkelij-
ker kregen. Veel grote evenementen op ons terrein, de vele jeugdvissertjes die bij ons zijn opgeleid, 
het vakantiespektakel, de nu traditionele karper wedstrijd Polen vs Nederland. En zoveel meer dat het 
niet in het blad zou passen. Ach, ik kan nu net als andere ex bestuursleden veel verhalen vertellen, en 
er zullen zeker mooie nieuwe dingen bijkomen door het huidige bestuur. 
Ik ben nu wel gestopt om Rien zijn kans te geven om de secretariële taken uit te gaan voeren. Bij de 
nog te houden Algemene Leden vergadering zal ik voor het laatst achter de tafel zitten en daarna ne-
men we er samen nog eentje! 
 
Ik wil iedereen bedanken waar ik mee heb samengewerkt in ons bestuur en de commissies, zonder 
jullie had ik het ook niet gered. Blijf gezond. 

Gert van Beek bedankt Hoop Op Geluk 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
    
Update van de gezelligheidscommissie. 
Met het overlijden van Gert Worst, die de organisatie van de gezelligheidswedstrijden voor zijn rekening nam, heb ik het 
stokje overgenomen om de gezelligheidswedstrijden te organiseren. 
Hierbij word ik ondersteund door een team van de volgende vrijwilligers: 
Jan Schoonewelle, Bren de Jager en Rien Rond. 
 
Zoals jullie inmiddels weten zijn alle wedstrijden afgelast i.v.m. met het corona virus, zo ook de gezelligheidswedstrijden die 
reeds in de agenda stonden tot en met 1 juni. Maar achter de schermen zijn we al druk bezig geweest met de voorbereiding 
voor het nieuwe seizoen. Het prijzenpakket bestaat ook dit keer weer uit voerpakketten aangevuld met prijzen van Henri & 
Herman en PartikelShop. De voerpakketten worden geleverd door Hengelsport Centrum Nijkerk en zijn van het merk  
Sensas met dank aan Martijn en Gert den Hollander van HCN en Erik van Otterloo van Sensas. 
Nu is het afwachten op groen licht van het kabinet en Sportvisserij Nederland wanneer er weer viswedstrijden gevist mogen 
worden. Tot die tijd houdt u zich alstublieft aan de maatregelen. 
 
Het Gezelligheidswedstrijd-Team is er klaar voor, U ook? 
 
Frits Coert 
 
 
 

Karpercompetitie 
 
 
Naar aanleiding en het advies van het RIVM en Sportvisserij Nederland  dat groepsbijeenkomsten tot 1 september  
nog niet zijn toegestaan zijn wij helaas genoodzaakt om alle activiteiten zoals de competities en  
marathons voor dit jaar te annuleren. 
 
Wij kunnen helaas geen garantie geven voor ieders gezondheid en ook de horeca voorzieningen  
rondom de plas zijn gesloten. De personen die zich hebben aangemeld voor een activiteit en ook al betaald hebben zullen 
dit terug gestort krijgen op hun rekening. 
 
Ons excuus voor dit ongemak en hopend zien wij u volgend jaar weer. 
 
Andries van Essen en Rien van Dasselaar 

Karper open wedstrijden 
 

Nederland-polen is afgelast na 1 september gaan we kijken voor eventueel voor een open koppelwedstrijd 
Dus we moeten nog even wachten op het RIVM besluit ter zijnde tijd word er op de website vermeld of de  
Koppel wedstrijd doorgaat  of afgelast 
 
Essen en Rien van Dasselaar 
  

Witviscommissie 
 

Even over onze wedstrijden, we  moeten nog even geduld hebben, 
dat is natuurlijk jammer voor alle wedstrijdvissers, maar het kan niet anders door het Corona tijdperk. 
Ik schrijf dit op 17 April en op 21 April zal  de heer Rutte vertellen of de maatregelen worden 
aangepast, dus laten we hopen dat de maatregelen wat soepeler worden . 
En onthoud vissen is maar een hobby en gezondheid voor iedereen is veel belangrijker. 
Dus blijf gezond en hou je aan de regels, dan hoop ik dat we dit jaar nog een paar wedstrijdvissen kunnen vissen. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Hans Kraak 
Witvis commissie 

HENGELSPORTVERENIGING HOOP OP GELUK NIJKERK 



 

 

Vrijdag 3 januari hebben we een goed be-
zochte nieuwjaarreceptie gehad. Zo’n 30 
leden en relaties wisten de weg naar ons 
clubhuis te vinden.  
 
Na iedereen de hand te hebben geschud 
werden de kampioenen van 2019 gehul-
digd. Gerrit Surquin is witvis clubkampioen 
geworden en Robbert van Dasselaar is 
karper clubkampioen geworden. Beide 
kampioenen ontvingen naast felicitaties 
een waardebon uit handen van de  
voorzitter. Helaas kon Gerrit door ziekte 
niet aanwezig zijn. 
 
Alle aanwezigen werden door het bestuur 
verrast met een presentje in de vorm vis-
handdoek met ons verenigingslogo. 
Zoals iedereen in het Visblad  
(en ons clubblad) heeft kunnen lezen is 
Arie de We hebben nog niemand horen 
klagen, maar we kunnen dus ook geen 
Algemeen Ledenvergadering houden. Wet-
telijk moet dat binnen 6 maanden na afslui-
ten van het boekjaar plaatsvinden. Echter, 

gezien de huidige corona-situatie is er 
sprake van een uitzondering. Ondertussen 
gaat het besturen van de vereniging ge-
woon door en gebruiken we een begroting 
die geheel gebaseerd is op de realisaties 
van 2019.  We denken hard na over hoe 
we toch dit jaar nog een ALV kunnen hou-
den. Probleem is dat we niet weten wat de 
toekomst brengt wat betreft de corona-
regels en we daarnaast de ALV tenminste 
4 weken tevoren aan alle leden bekend 
moeten maken. Dat doen we normaal via 
dit verenigingsblad. Als je dan weet dat de 
kopij voor dit verenigingsblad  zo ongeveer 
1,5 maand tevoren klaar moet zijn, snap je 
dat het moeilijk plannen is!  
Ondertussen heeft Gert van Beek wel ons 
bestuur verlaten, zoals al in de ALV vorig 
jaar was aangekondigd. In de komende 
ALV zullen we nog op gepaste wijze af-
scheid van hem nemen. Zijn werk als ver-
enigingssecretaris is inmiddels overgeno-
men door Rien van Dasselaar. Rien heeft 
ook de redactie van het verenigingsblad 
overgenomen. Gert hield zich ook bezig 
met de website en facebookpagina. Dat 
werk is al langer overgenomen door Kees 
Hagoort, die ook in overleg met het bestuur 

een geheel nieuwe website gelanceerd 
heeft zoals iedereen al heeft kunnen zien. 
Rien van den Broek is zoals aangekondigd 
in de ALV van 2019 gestopt als penning-
meester. Rien blijft voorlopig wel aan als 
gewoon bestuurslid. Aangezien zich geen 
nieuwe kandidaten voor deze functie ge-
meld hebben zullen we waarschijnlijk een 
boekhoudkantoor moeten inhuren voor de 
administratie en jaarrekening 2020.  
Die kosten hiervan zullen in de contributie  
verrekend moeten worden. 
Als laatste willen we iedereen er op wijzen 
dat zoals ook vorig jaar al gemeld is in de 
ledenvergadering onze voorzitter Dirk We-
ver in 2021 (na 20 jaar) zijn functie als 
voorzitter zal beëindigen. Ondanks het feit 
dat hier bijvoorbeeld een netwerk van con-
tacten overgenomen moet worden en de 
voorzitter ingewerkt moet worden in het 
reilen en zeilen van de hengelsportorgani-
satie in Nederland, heeft zich ook voor 
deze functie niemand gemeld. Dirk Wever 
heeft aangegeven dat hij zich niet zal laten 
gijzelen door de situatie als zich geen kan-
didaat meldt.  

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 Afgelast      

20 juni koppel vaste stok Afgelast      

18 juli koppel vaste stok Afgelast      

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 
Corona update voor de jeugd 
 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben vernomen, zijn alle bijeenkomsten tot 1 september afgelast! Daardoor zijn wij he-
laas ook genoodzaakt om alle activiteiten voor de jeugd te annuleren dit jaar, wij hopen jullie volgend visseizoen weer te 
kunnen verwelkomen voor de cursussen, jeugd doe-dag en de jeugdvisnacht. 

 

Stay safe en zorg voor elkaar!!! 

Groetjes de jeugdcommissie 
Sabine Hagoort. 

Hoop Op Geluk 
 

HENGELSPORTVERENIGING HOOP OP GELUK NIJKERK 

Algemene ledenvergadering 



 

 

 

HENGELSPORTVERENIGING HOOP OP GELUK NIJKERK 

Vanaf heden is het ook weer mogelijk om als niet lid van Hoop Op 
Geluk een weekend of een midweek te komen  
vissen op sportvisplas Watergoor.  Door online een midweek/
weekendkaart aan te 
kopen krijgt u een tijdelij-
ke vergunning om op de 
sportvisplas te mogen 
vissen. 
 
Meer informatie over de kaarten kunt u terug vinden op onze web-
site www.hoopopgeluk.nl  onder het kopje “Reserveer online” . Wij 
wensen u veel visplezier in Nijkerk en een goede vangst. 

Midweek & weekend kaarten plas Watergoor. 


