
 

 

30e jaargang no.5 oktober 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 
Ton Post 

06-25412383 
Klaas Bast 

06-81356310 
 

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 

Beste leden, de voorbereidingen voor de VISpas 2021 zijn al in 
volle gang, begin november vind de automatische incasso plaats 
en worden de facturen verstuurd met de acceptgiro’s. 
 
Mutaties doorgeven. 
Als u uw betalingswijze wilt veranderen of verhuizingen etc. neem 
dan z.s.m. contact op met het Servicebureau van sportvisserij  
Nederland, te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnr. 0900-
2025358 of via mail ledenadministratie@vispas.nl, houdt uw  
VISpas gegevens bij de hand dat muteert sneller.  
 
Facturen. 
De facturen worden medio november 2020 naar u verzonden en de automatische incasso vind  
meestal begin november plaats.  
 
Botenleden. 
Leden met ligplaats in onze botenhaven, U krijgt een factuur voor uw VISpas en het liggeld in één,  
wilt u overgaan naar automatische incasso zie “mutaties doorgeven” hierboven. 
 
Tot slot.  
Voor 1 december 2020 betaald = uw VISpas 2021 voor 01 januari 2021 in huis.  
 

Rien van den Broek, Penningmeester 

                               Petje af! 
 

Jazeker, petje af voor onze commissies die in no time de wedstrijden weer 
gingen organiseren toen het weer mocht van onze regering. Vele uren sta-
ken zij in het bestuderen van de voorwaarden die aan wedstrijden houden 
werden gekoppeld. Voorstellen naar het bestuur van de te volgen protocol-
len, overleg met de gemeente Nijkerk of alles was zoals het moest zijn en 
dan eindelijk mochten we weer gaan vissen!  
Eerst ging de gezelligheidscommissie van start, al snel gevolgd door de witviscommissie die geheel uit 
nieuwe leden bestaat. Die moesten eerst de taken verdelen en alles op de rit zetten om dan ook lekker 
te gaan vissen samen. Daarna de karpercommissie die samen met de mannen van de Karpergigant 
ook nog 2 wedstrijden organiseren, wat een luxe in deze tijd!  
Natuurlijk mogen we ook de jeugdcommissie niet vergeten die in net effe drie weken vanaf besluit tot 
uitvoering de jeugdvisnacht uit de hoed toverden.  
Natuurlijk konden de commissies dat niet alleen, vele leden kwamen helpen op wat voor manier dan 
ook! Wat een vertoon van flexibiliteit en doorzettingsvermogen mensen, daar zouden Pier en Wipper 
stil van worden…..  

Alle gekheid op een (vast)stokje, onze commissies hebben laten zien dat ze om onze vereniging ge-
ven, dat is zo mooi voor de leden om te weten dat deze mensen hun tijd steken in evenementen die 
ook nog eens heel goed bezocht worden. Want we hebben al veel nieuwe gezichten gezien bij de wed-
strijden, en de jeugdnacht daar leest u meer over verder in dit blad. 
 
Mensen nogmaals bedankt voor jullie tomeloze inzet, samen komen we hier doorheen en samen ko-
men we er als vereniging sterker uit als ooit tevoren!   



 

 

Dinsdag 26 oktober 2020 
Kantine van de Veensche Boys  

Nieuwe Kerkstraat 16
E
, 3864 ED  Nijkerkerveen 

De zaal is open om 19.00 uur, aanvang ALV om 19.30 uur. 
 
Ja, jullie lezen het goed dit jaar geen ALV in onze eigen kantine. Dat zal even wennen zijn, maar onder de huidige Corona 
regels (15 augustus 2020) is onze eigen kantine te klein voor de geschatte opkomst. 
 
Die Corona-regels vormen direct ook een voorbehoud over het uiteindelijk doorgaan van de ALV.  
Onder de huidige regels mogen we bij elkaar komen mits we onderling 1,5 meter afstand houden. Echter, het kan zijn dat 
in de komende maanden de Corona-regels zodanig strenger worden dat we uiteindelijk de ALV niet door mogen laten 
gaan. Dit zullen we dan via onze Website en onze Facebook dan communiceren. Houdt dus onze communicatiekanalen 
in de gaten. 
 
De concept-agenda voor deze Algemene Ledenvergadering luidt: 
  
1.   Opening. 
2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.   Notulen ALV 8 april 2019. 
4.   Jaarverslag. 
5.   Financieel jaarverslag 2019. 
6.   Verslag Kascontrolecommissie. 
7.   Begrotingen 2020 en 2021. 
8.   Pauze. 
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
10. Bestuursverkiezing,  
 Aftredend niet herkiesbaar:  Rien van den Broek  (penningmeester); 
      Gert van Beek   (secretaris). 
 Tussentijds afgetreden:   Aart van den Brink  (hoofd controleur). 
 Tussentijds aangetreden:  Rien van Dasselaar  (secretaris); 
      Sabine Hagoort   (portefeuille jeugd). 
11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
12. Beleid voor de komende jaren. 
13. Evaluatie Midweek- en Weekendkaarten voor Plas Watergoor. 
14. Voorstel tot verhoging van de liggelden miv 2021.  
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
  
De stukken voor de ALV kunnen ingezien worden vanaf maandag 12 oktober 2020,  
alleen op afspraak met de secretaris (r.dasselaar@hoopopgeluk.nl) in ons clubhuis worden ingezien. 
 

Het Bestuur. 

Fikse ledenstijging 
 

D at de Corona crisis voor veel ver-
anderingen heeft gezorgd zien we elke dag nog, zowel posi-
tieve als negatieve zaken. Maar dat veel mensen de hengel-
sport weer hebben gevonden om te ontspannen hadden we 
begin dit jaar nooit durven dromen. Dit is aan ons ledenaan-
tal goed te zien, we hebben nu ik dit schrijf meer dan 3000 
leden!  
 
Of we dit volgend jaar kunnen vasthouden? Als Corona weg 
is vast niet meer, maar om dit nu mee te maken is toch wel 
erg mooi. Hopelijk zijn er toch weer veel mensen die vissen 
weer als een gezonde vrije tijds besteding zijn gaan zien. 

 
Pier en Wipper. 



 

 

Donderdag 20 augustus was het 
weer zover, de voorbereidingen op 
de jeugdvisnacht gingen weer van 
start. De tenten moesten weer wor-
den opgebouwd en dit hebben we 
met zijn allen weer netjes gedaan. 

Na het harde werken een welver-
diende maaltijd, dat ging er natuur-
lijk wel in bij de helpers! 

Vrijdagmorgen was het weer een 
dolle boel, nadat alle kinderen 
voorgesteld waren aan hun bege-
leiders en een boilie pakketje en 
hun partikels hadden mochten ze 
dan echt de spulletjes gaan opzet-
ten. En na een uur was het al raak, 
de eerste vis! Al snel volgde er nog 
drie.  
 
Om half 1 was er voor iedereen 
een lunchpakketje, want van al dat 
vissen krijg je natuurlijk errug hon-
ger. En tussendoor moest er na-
tuurlijk ook genoeg gedronken wor-
den.  
Om kwart over vijf had Henk de 
broodjes hamburger klaar en kon 

daar heerlijk van gesmikkeld wor-
den, en dat hoef je natuurlijk geen 
twee keer te zeggen, ze waren in 
no time op!  

Om half negen kwam de tractor 
nog een keer voorbij met een 
snack en konden de kinderen met 
een voldaan gevoel hun tenten in-
kruipen onder de wol, of niet na-
tuurlijk, want dat slapen in een tent 
is wel reuze spannend! 
Ook de nacht is niet stil gebleven, 
er werden nog twee mooie karpers 
gevangen en een paling.  
 
Zaterdag vroeg in de ochtend 
kwam er ook nog een mooie karper 
op de mat. 

Vanaf half negen mochten de kin-
deren weer gaan ontbijten, wel met 
bepaalde regels natuurlijk, zo wer-
den ze verdeeld in twee groepen 
en zaten de begeleiders 
apart,  maar de pret was er be-
paald niet minder om.  
 
Na het ontbijt natuurlijk nog even 
proberen nog een paar vissen te 
vangen. Er werden nog wel een 
brasem gevangen maar dat was 
helaas ook de enige.  
 

Om twaalf uur was er weer vol-
doende patat, frikandellen en ande-
re lekkernijen, dus de kinderen 
konden weer lekker snoepen.. 
uuhhh eten dus. Na het eten de 
laatste spulletjes opruimen en dan 
op naar de prijsuitreiking…. 
 
Er was dit jaar een prijs voor de 
zwaarste vis, die ging naar Wesley 
van de Pol. 
De meeste karpers werden gevan-
gen door Stef van de Beek. 

De engste vis 
werd gevangen 
door Jayden 
Hagoort  
(Amerikaanse 
rivierkreeft). 
 

En Joris van Winkoop had maar 
liefst 13 baarsjes gevangen! 
Verder had iedereen een prijs, een 
echte molen voor op een werphen-
gel. 
 
Ik wil onze sponsors super bedan-
ken voor alles wat ze hebben bete-
kend voor de jeugdvisnacht  
(in alfabetische volgorde). 
 
Bert van Dasselaar; 
Boni supermarkten Nijkerk; 
Cafetaria Corlear; 
De Snoekbaars Almere; 
Hengelsport Centrum Nijkerk; 
Makelaar van Wijnen; 
Partikelshop; 
Rien van Dasselaar; 
Schildersbedrijf Anton Kuijt; 
 
En natuurlijk alle vrijwilligers van 
Hoop Op Geluk die dit jaar de vis-
nacht mede mogelijk hebben ge-
maakt. 
Zonder jullie had ik het niet gered! 
 
Hopelijk vonden jullie het ook super 
leuk en tot volgend jaar! 
 

Groetjes Sabine 

Witvis overige wedstrijden 

Voor inschrijven kijk op onze website. 

Datum Soort Kosten Inschrijven 

tot uiterlijk 

Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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 
 

Jeugdvisnacht 2020 



 

 

Meer foto`s van de Jeugdvisnacht 2020 

Tot slot ...een mop (uit het clubblad van november 2000):  
U beweert dus last te hebben van hartkloppingen. En wat is daar volgens u de oorzaak van?  
Dat moet het vissen zijn, dokter.  
Vreemd!! lk heb altijd gemeend dat vissen zo een rustgevende liefhebberij was.  
Ja, zei de patiënt. Dat kan wel, maar ik heb geen visvergunning!! 


