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Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

Wat zijn wij Nederlanders toch een vreselijke zeikerds! Terwijl die arme regering alles doet om het 
virus onder controle te krijgen en houden blijven wij (uiteraard) langs de zijlijn maar mauwen.  
Als ze linksom gaan hadden we rechtsom gemoeten, als we iets weer mogen had het meer moe-
ten zijn enz. Op tv veel ‘ter zake kundige’ specialisten en analisten die alles beter weten.  
Uiteraard altijd na afloop en zelf zijn ze nooit verantwoordelijk voor hun uitspraken, gaat het mis is 
het natuurlijk de schuld van een ander.  
 
Dichter bij huis heb ik veel respect voor ons bestuur, iedereen in onze vereniging vind iets, mag 
ook, het is nog steeds een vrij land. Maar om dat altijd meteen als waarheid te zien? Als het mis 
gaat hebben zij geen verantwoording af te leggen (komt het u bekend voor?) en is het vast en ze-
ker de schuld van een ander (of makkelijker ‘het bestuur’).  
Ons bestuur heeft echt stad en land afgebeld en gemaild wat we mogen en kunnen doen in deze 
tijd, ook de commissies zijn daar actief mee bezig.  
Mag het clubhuis nu open? We zijn toch eigenlijk een beetje horeca??  
Vallen we als vereniging onder sport (en dus mogen sportkantines niet open) dan is de plas toch 
eigenlijk recreatie? Of niet? Dus mag het buitentoilet dan wel open? Of niet?  
Maar als we dan een wedstrijd houden is de plas dan eigenlijk nog recreatie? Of sport?  
En hoe zit het dan met dat scheithok? Of is het schijthok? 
 
Daarom vanaf deze plaats een duim (omhoog natuurlijk!) voor ons bestuur dat die beslissingen op 
een verantwoorde en onderbouwde manier moet nemen en daar ook de verantwoor-
ding voor durft te nemen! 
 
Maar voor nu (eind juni), we hebben weer een lachende barcommissaris want afha-
len aan de deur van ons clubhuis mag weer, wc buiten is open en met dat mooie 
weer kunnen we veel mooie vissen gaan vangen. Of niet…  

Hier boven was al te lezen dat de keuken van ons clubhuis weer open is op de zaterdagen.  
Wel volgens de huidige normen en voorschriften natuurlijk. Maar Henk heeft de eerste zaterdag er op 
zitten, samen met Sabine zal hij de komende tijd de keuken draaiend houden.  
 

De vissers aan de plas waren er 
maar wat blij mee, er werd goed 
gebruik gemaakt van de con-
sumpties. Wel op de stek nutti-
gen en de zooi opruimen natuur-
lijk, maar dat deed iedereen net-
jes. Gelukkig is het buitentoilet 
ook weer open, dat was voor ve-
len echt een groot gemis. 
 
Mooi dat we langzaam maar ze-
ker weer naar ons vertrouwde 
leven terug gaan!  
 
Sabine en Henk bedankt voor 
jullie inzet elke zaterdag weer 
namens alle hongerige vissers! 

Bob Schrijfop 

Henk is weer blij! 
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In Memoriam 

Boudewijn Butter, is dinsdag 2 juni jl. op 73-jarige leeftijd overleden. 

Boudewijn (bij zijn vismaten beter bekend als ‘But’) was al heel veel jaren 
deelnemer aan de witvis vaste stok wedstrijden, zo hebben wij hem ook 
leren kennen. Hij was altijd de rustige sigaar rokende en beetje mummelen-
de (door die sigaar) vrolijke noot binnen de vissers. Hij had een aanstekelij-
ke lach en was gek op vis vangen.  

Hij ging regelmatig mee naar het clubhuis na afloop van een wedstrijd, 
waar hij dan steevast een patatje met mayo bestelde en plaats nam aan de 
sterke verhalen tafel om rustig te wachten wat zijn maten nu weer te vertel-
len hadden. 

Ook bij de afsluitende buffetten van de competitie was But altijd aanwezig. 
Hij genoot dan van het lekkere eten en de gezelligheid. 

Boudewijn, we gaan je missen aan de waterkant als vriend en medevisser. 
We wensen al jouw familie, kennissen en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur, vissers en leden van Hsv Hoop Op Geluk. 

Hans Kraak is gestopt bij de witviscommissie. 
 

Vanaf 1 Juni ben ik wegens mijn thuis situatie geen lid meer van de witviscommissie. Ik wil ie-
dereen bedanken voor de prettige manier van samenwerking en hulp. Allemaal veel succes en 
tot ziens aan de waterkant 
 
Met vriendelijke groet Hans Kraak. 
 
 
Dat was even schrikken voor ons maar we begrijpen de beslissing van Hans. Toch al weer vele 
jaren heeft Hans zich ingezet voor de witvis wedstrijden van Hoop Op Geluk, een vertrouwd 
gezicht achter de lotingstafel en altijd gelijk de loting en uitslagen op het grote scherm zicht-
baar. Hij deed het strak en goed. 
  
Hij is zelf ook geen onverdienstelijke visser gezien het feit dat Hans ook kampioen geweest is in 2015, 2017 en 2018! 
Nu gestopt om heel begrijpelijke redenen. Jammer. 
 
 
Hans, namens bestuur en vissers bedankt voor je inzet en enthousiasme! 

Hoe kan het? 
 

Al jaren zit er groei in ons ledenaantal terwijl bij veel hen-
gelsportverenigingen een kleine afname zichtbaar was.  
Daar mogen we best trots op zijn, dan doen we het met 
z`n allen goed. 
 
Dit jaar vreesden we een terugloop van leden door die 
jeweetwel crisis maar dat is dus eigenlijk helemaal niet 
aan de orde! 

Net voordat het blad naar de drukker moet eind juni heb-
ben we al 153 leden meer dan ons ledenaantal van 2019 
(2647 leden), dus nu 2800 leden! 
 
Waarom vragen wij ons af? Misschien wel door de vele 
mensen die gedwongen thuis moesten blijven / werken en 
door het feit dat de meeste sporten even ‘not done’ waren. 
Wie het weet mag het zeggen! 
 

Pier en Wipper. 



 

 

In Mei zijn Pier en Wipper langs de 
Arkervaart op bezoek geweest bij 
Gerrit Surquin. Wij kwamen niet zo 
maar langs, wij hadden nog niet 
afgehandelde zaken te verrichten 
met Gerrit! 
 
Misschien even uitleggen, Gerrit 
was kampioen van de witvis com-
petitie 2019 en zou daarom tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het zon-
netje (meer in de flitslichten…) ge-
zet worden.  

Gerrit was door 
ziekte verhin-
derd. Dus kregen 
Pier en Wipper 
zijn envelopje en 
de vishanddoek 
met logo van 
Hoop Op Geluk 
mee naar huis 
om het verder te 
regelen.  
 

Nu maanden later zat hij echt in het 
zonnetje aan de vaart en verrasten 
wij hem met de enveloppe en 
handdoek. Op gepaste afstand 
hebben we samen even lekker 
staan babbelen over van alles en 
vissen. Toen we weg wilden gaan 
verraste Gerrit ons nog met een 
serie van zijn eigen gemaakte dob-
bers! Prachtige pennen met stalen 
onder antenne en zo mooi afgelakt! 
Gerrit namens bestuur en leden 
veel plezier van je envelopje en de 
handdoek, en reuze bedankt voor 
de super pennen. 
  

Pier en Wipper. 

Hoe kan het? Graag refereer ik aan 
het stukje van Pier en Wipper, “hoe 
kan het” dat ondanks de uitbraak 
van het coronavirus, we op dit mo-
ment begin juni al  het ledenaantal 
van 2019 voorbij zijn…en de zomer 
moet nog beginnen! 
 
Nou ik kan u zeggen dat onze ver-
koopadressen ons daar heel goed 
bij geholpen hebben. Gelukkig 
mochten zij open blijven en er 
mocht gevist worden en dat in 
combinatie met het gunstige weer 
leverde vele nieuwe leden op, nog-
maals van harte welkom nieuwe 
leden van Hoop Op Geluk. 
 
Daarom brengen we jullie onze 
verkoopadressen van vergunnin-
gen speciaal onder de aandacht, 
want naast vergunningen verkopen 
ze heel veel vismaterialen die bij-
dragen aan een geweldige visdag. 
Neem gerust eens een kijkje bij 
onze verkoopadressen, ook al vind 
u uzelf juist een beginnend visser 
of amateurtje of een mooi weer vis-
ser dat maakt helemaal niks uit.  
Vragen? Stel ze gerust, zij weten 
ontzettend veel! 
Onze verkoop adressen zijn: 
 
Hengelsport Centrum Nijkerk; 
Hengelsport Veer Nijkerk; 
Dierenspeciaalzaak Discus Putten; 
Hengel Sport Spakenburg; 
Hendriksen Hengelsport Ermelo. 
 
Ga er eens langs GEWOON DOEN  
 

Rien van den Broek. 

Ondanks de crisis tijd werken onze 
sponsoren gewoon door en staan 
ze waar mogelijk voor ons klaar om 
zaken zoals in en om het clubge-
bouw te repareren of te onderhou-
den, of als we ne weer wedstrijden 
met beperkte deelname mogen 
gaan houden om prijzen te sponso-
ren. Niet genoeg kunnen we zeg-
gen dat wij als vereniging het heel 
bijzonder vinden dat onderstaande 
bedrijven ons steunen. En daarom 
bevelen we u hen van harte aan.  
 
Een bijzonder dank u wel voor  
(in willekeurige volgorde): 
Computer Service Hoevelaken; 
Hengelsport Centrum Nijkerk; 
Schoonderbeek Centrale Verwar-
ming BV Nijkerk; 
Muis Aanhangwagens Nijkerk; 
Henri en Herman Opel Amersfoort; 
Tijmen Ploeg Carrosserie fabriek 
Nijkerk; 
Hendriksen Hengelsport Ermelo; 
De Snoekbaars Almere; 
Loodgietersbedrijf van Dasselaar 
Nijkerk. 
 

Sponsors namens alle leden van 
Hoop Op Geluk  
DANK U WEL!!! 

Witvis overige wedstrijden 

Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis-koppel en concours.  

Datum Soort Kosten Inschrijven 

tot uiterlijk 

Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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

19 sept 
concours, individueel en korpsen,  

extra per korps* 

€ 15,00 pp 

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

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

Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. 

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

Hoop Op Geluk 
 

HENGELSPORTVERENIGING HOOP OP GELUK NIJKERK 

Beter laat dan nooit! Onze verkoopadressen Sponsors ontzettend bedankt! 
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Waar verblijft de brasem in de Randmeren? 

Om meer zicht te krijgen op de brasempopulatie in de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) onder-
zoeken Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland de migratie van deze vissoort in het gebied. Het onderzoek 
moet bijdragen aan duurzame vangstquota op brasem voor de beroepsvisserij.  
Voor het onderzoek krijgen in totaal zestig brasems een zender in de buikholte geïmplanteerd. Iedere zender geeft een specifiek 
signaal af dat door een netwerk van geplaatste hydrofoons (ontvangers) in de Zuidelijke Randmeren en de wateren daaromheen 
wordt opgevangen. De zenders hebben een levensduur van ruim drie jaar, waarmee de onderzoekers voorzien een goed beeld te 
krijgen van de migratiepatronen van de vissen. 

Brasems met zenders 
De eerste dertig brasems – vissen die zijn gevangen tijdens een visstandonderzoek – hebben in oktober 2019 een zender gekre-
gen en zijn inmiddels allemaal meerdere keren gesignaleerd door de hydrofoons. Tot maart 2020 waren al negen vissen van de 
Zuidelijke Randmeren naar het Markermeer gezwommen. Eén brasem werd zelfs gesignaleerd op het Ketelmeer, gelegen op 
ruim vijftig kilometer afstand. Hoewel een deel van de brasems dus allerminst honkvast blijkt, is het voor conclusies nog te vroeg. 
In oktober van dit jaar krijgen nog eens dertig brasems een zender en worden alle brasems nog drie jaar lang gevolgd.  
Pas daarna volgen de uiteindelijke resultaten en conclusies. 

Netwerk van hydrofoon 
Cruciaal voor het succes van dit onderzoek is een goed dekkend netwerk van hydrofoons om signalen op te vangen.  
Daarom wordt nauw samengewerkt met Wageningen Marine Research (WMR). Zij doen ook onderzoek naar brasem-migratie op 
het IJsselmeer en Markermeer en zenderen daar vissen en plaatsen hydrofoons. Het gezamenlijke hydrofoonnetwerk reikt nu van 
Nijkerk tot Amsterdam en van Muiden tot aan de Afsluitdijk. Dankzij onderzoeksinstituut NIOO-KNAW- een andere samenwer-
kingspartner – zijn ook eventuele brasems bij de Markerwadden waar te nemen. Zij hebben namelijk een netwerk van hydrofoons 
rondom de Markerwadden opgezet. Tot slot sluit ook het hydrofoonnetwerk van het project Swimway Vecht aan op het onder-
zoeksgebied. Dit netwerk omvat het Ketelmeer tot aan de Overijsselse Vecht voorbij Nordhorn in Duitsland. Hoe reislustig de bra-
sems van de randmeren echt zijn moet nog blijken, maar we zullen ze dankzij het brede netwerk van hydrofoons niet snel uit het 
oog verliezen. Bij de Arkersluis is ook een hydrofoon uit het netwerk aanwezig. Nog geen van de gezenderde brasems heeft zich 
tot op heden daar gemeld! 

Schat aan informatie 
De komende tijd zal het hydrofoonnetwerk in het noorden van Nederland nog worden uitgebreid. Verschillende migratieonder-
zoeken van meerdere organisaties staan gepland voor de Waddenzee, Lauwersmeer en Eems. Het gezamenlijk opgebouwde 
netwerk zal migratiebewegingen van alle gezenderde vissoorten gaan volgen, wat naar verwachting een schat aan informatie 
gaat opleveren. Nooit eerder vond in Nederland op deze schaal onderzoek naar vismigratie plaats. 

Duurzame vangstquota 
Om daadwerkelijk tot duurzame vangstquota voor de beroepsvisserij op brasem te komen, moeten we zien te achterhalen in hoe-
verre de diverse populaties tussen de Randmeren, Markermeer, IJsselmeer en andere wateren migreren. Dit onderzoek is onder-
deel van een groter project waarbij in samenwerking met de twee beroepsvissers op de Zuidelijke Randmeren drie jaar lang vis-
standmonitoring wordt gedaan om tot een schatting van het totale witvisbestand te komen. Daarmee is uiteindelijk een duurzaam 
quotum voor zowel brasem, blankvoorn als kolblei te bepalen. 

 
Bron:  sportvisserij MidWest Nederland. 


