
Plas Watergoor: 
 
• Betreden op eigen risico. 
• Toegang uitsluitend voor leden Hoop Op Geluk en weekend-

midweekkaart houders. 
• Parkeren uitsluitend op ons parkeerterrein. 
• Zwemmen, duiken en varen verboden. 
• Om de plas is rijden met (brom)fietsen, motorfietsen of andere 

voertuigen verboden, uitgezonderd onderhoud en hulpdiensten. 
• Rondom de plas altijd een looppad van minimaal 1,50 meter vrij-

houden voor onze terreinmensen en hulpdiensten. 
• Afval dient te allen tijden, dus ook tijdens het vissen, in een zak of 

emmer te worden bewaard.  
• Oppervlakte voeren en / of vissen is verboden. 
• Advies: gebruik haken zonder weerhaak. 
• Alle vis dient te worden teruggezet in de plas, behalve forel. 
• Gebruik onthaakmat verplicht voor alle vissoorten uitgezonderd 

voorn, baars en paling. 
• Campers en caravans zijn op ons (parkeer)terrein niet toegestaan. 
• Aanhangwagens ten behoeve van uw visspullen mogen op de vis-

stek staan, alleen in de kleur groen, donkerblauw, bruin, zwart of 
grijs. Dat mag ook d.m.v. een zeil of camouflage net. Anders die-
nen de aanhangwagens op de parkeerplaats te blijven. 

• Tenten alleen toegestaan tijdens het vissen ( max. 3.20 x 3.20 x 
1,80 meter.). Met dien verstande dat er altijd een loopstrook van 
1,5 meter vrij dient te blijven 

• Het is verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.-Honden 
van leden toegestaan, mits aangelijnd, uitwerpselen direct verwij-
deren. 

• Van diefstal en / of vernieling van verenigingseigendommen wordt 
aangifte gedaan bij de politie. 

• Vuurtje stoken, open vuur is al sinds jaar en dag verboden in Nij-
kerk. Dit verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Veror-
dening. Open vuur is dus ook aan onze plas verboden. Het gebruik 
van een barbecue (bbq) met gloeiende kool is toegestaan mits de 
bbq niet direct met de schaal op de grond staat. 

• Op ons parkeerterrein bij plas Watergoor is slechts stapvoets rijden 
toegestaan. Dat geldt voor alle voertuigen (auto’s, bromfietsen, 
fietsen, etc)! Dit dient de veiligheid op ons terrein.  

• Hinderlijk drugs en drank gebruik is niet toegestaan. 
• Na 22:00 uur dient het stil te zijn op het terrein, eventuele familie, 

vrienden en of andere niet vissers dienen het terrein te verlaten. 
 

Voor meer info kijk op www.hoopopgeluk.nl 
Of op onze facebook pagina  

www.facebook.com/HsvHoopOpGeluk 
 

Nijkerk, 1 januari 2020. 

 
Verenigingslijst van Viswateren 

hengelsportvereniging Hoop Op Geluk 
                                                                                                                             
 
 

 

 

 
 
Het bestuur van hengelsportvereniging Hoop Op Geluk te Nijkerk ver-
klaart dat de houder van deze lijst mag vissen in de wateren genoemd in 
deze lijst, mits hij / zij tevens een geldige op naam gestelde VISpas van 
de vereniging kan tonen (herkenbaar aan het hierboven afgebeelde ver-
enigingslogo) 
 
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de vereniging. 
 
Hengelsportvereniging Hoop Op Geluk is gevestigd te Nijkerk en telt circa 
2600 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt voor goede vismoge-
lijkheden in Nijkerk en omstreken. De vereniging beschikt daartoe over 
eigen viswater, huurt visrechten van derden en behartigt lokaal de belan-
gen van de sportvisserij. Daarnaast organiseert de vereniging diverse 
activiteiten waaronder: verschillende viswedstrijden en viscompetities en 
de jaarlijkse viscursussen voor de jeugd. 
 
De hengelsportvereniging is aangesloten bij de sportfederatie MidWest 
Nederland en de vereniging van sportvisfederaties 'Sportvisserij Neder-
land’. 
 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het 
beleid van de vereniging. 
 
Deze verenigingslijst is geldig: van 1 januari 2020 t/m 
31 december 2020 voor het vissen met max. 2 hengels en alle wettelijk 
toegestane aassoorten in de vermelde viswateren. 

Ledenadministratie HOG: 
Servicebureau ledenadministratie 
Sportvisserij Nederland 
 
Email:  
ledenadministratie@vispas.nl 
Telefoon: 0900-2025358 

Namens het bestuur van 
de vereniging, 
 
 
D. Wever 
Voorzitter 



Algemene bepalingen bij de verenigingslijst van  
Viswateren van hengelsportvereniging Hoop Op Geluk 

 
1. deze lijst is alleen geldig in combinatie met een geldige op naam 

gestelde VISpas;  
2. voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken 

gelden de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de  
VISpas (zie ook de ‘Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswate-
ren); 

3. de sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelen. 
4. het is verboden vis uit te zetten (m.u.v. terugzetten van gevan-

gen vis) of vis te verplaatsen tussen verschillende wateren; 
5. in alle genoemde viswateren hebben door de Hsv Hoop Op Geluk 

georganiseerde activiteiten altijd voorrang op de individuele 
sportvisserij; 

6. aanwijzingen van verenigingsfunctionarissen dienen altijd te wor-
den opgevolgd. 

 
Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men 
geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet). 
 
Meldpunt Visstroperij : 0900 - 03 88 (NVWA) 
Meldpunt Vissterfte : 055-5272272 (Waterschap Vallei en Veluwe)  
 
Opzeggen van het lidmaatschap dient gedaan te worden voor  
01 oktober 2020 via het Servicebureau ledenadministratie  
Sportvisserij Nederland. 
 
 
Lijst van Viswateren van hengelsportvereniging Hoop Op Geluk 
 
1. de Arkervaart te Nijkerk; van de havenkom tot de monding in het 

Nijkerkernauw (dus inclusief de buitenhaven); 
2. de zogenaamde primaire en secundaire watergangen gelegen in 

polder Arkemheen (Nijkerker- en Putterpolder), voor zover  
eigendom van het Waterschap Vallei en Eem; 

3. het grensriviertje De Laak van de oorsprong tot de monding; 
4. een tussen de 5 en 30 meter variërende brede strook water, deel 

uitmakende van het Nijkerkernauw en het Wolderwijd/
Nuldernauw, en gelegen langs de noordzijde van de Oude IJssel-
meerdijk tussen de monding van het riviertje ‘De Laak’ aan de 
zuidwestzijde en de monding van de Schuitenbeek aan de  
noordoostzijde; 

5. de plas ‘Watergoor’, gelegen aan de Watergoorweg 87a  
te Nijkerk.  

Specifieke bepalingen Hoop Op Geluk 
 

Arkervaart 
 
Het is verboden om: 
• vanaf de steigers in de visbotenhaven te vissen; 
• te vissen in de jachthaven van de watersportvereniging  

‘De Zuidwal”; 
• te vissen op of in de directe omgeving van de Nijkerkersluis en 

de bruggen, m.u.v. het A28 viaduct; 
• in de buitenhaven ten behoeve van de uitoefening van de sport-

visserij aan te meren aan steigers en dukdalven, te ankeren of 
steek-stokken te gebruiken; 

• hengelsport wijkt altijd voor beroeps-en recreatievaart zowel op 
het water als langs de kaden; 

• aanwijzingen van de havenmeester dienen terstond te worden 
opgevolgd. 

 
 

Polder Arkemheen (Nijkerker- en Putterpolder) 
 
Bij het gebruik maken van het verhuurde visrecht is het verboden: 
 

• gronden te betreden, welke grenzen aan de watergangen niet 
zijnde openbare wegen of schouwpaden van het waterschap Val-
lei en Veluwe, tenzij met toestemming van de desbetreffende 
eigenaar of gebruiker; 

• gebruik te maken van vaartuigen of obstakels in de watergangen 
te plaatsen; 

• onderhoudswerkzaamheden aan watergangen en onderhoudspa-
den te hinderen of te belemmeren; 

• zich met fietsen, bromfietsen, auto's en andere vervoermiddelen 
op de onderhoudspaden te begeven, dan wel genoemde vervoer-
middelen daar te parkeren; 

• op de taluds van de watergangen zitjes te plaatsen en op de 
taluds en de onderhoudspaden windschermen, tenten en andere 
dergelijke voorwerpen te plaatsen; 

• bij het vissen te staan op de taluds van de watergangen; 

• op de taluds of onderhoudspaden wormen te spitten of op andere 
wijze te verzamelen; 

• vislijn, aas en overige afval achter te laten; 

• de zich in en langs het water bevindende begroeiing te vernielen 
en dieren te verstoren; 

• zich te bevinden binnen 10 meter van gemalen, stuwen en vuil 
vanginstallaties van het waterschap; 

• zich met honden op de onderhoudspaden te begeven. 


