
 

 

29e jaargang no.1  februari 2018 

hsv Hoop Op Geluk 
                     Nijkerk 

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  
M. van den Broek 

Tussen 18.00-19.45 u 
Niet op zondag.  

06-51081727 
 

2e Penningmeester 
Vacant 

 
Secretaris 

G. van Beek 
06-20419785 

 
2e Secretaris 

Vacant 
 

 Hoofdcontroleur    
A. van den Brink 

06-25420229 
 

Botenhavenbeheer  
Wilco Bijkerk 
06-14813773 

 
Terreinbeheer 

M. van de Baan 
06-33109079 

 
Visstandsbeheerder 

Kees Hagoort 
06-30331187  

Andries Dekker 
06-50943402 

(niet op zondag)  
 

Barcommissaris 
H. Stob 

06-40831341 
 

Witviscommissie 
F. Coert 

06-13180064 
H. Kraak 

033-2012680 
 

Karpercommissie 
A. van Essen, 
06-48203648 
B. Dasselaar 
06-22746146 
W. Sanders 

06-42273925 
 

Jeugdcommissie 
Vacant 

 
Gezelligheidscommissie 

G. Worst 
06-13446825 

 
Redactie clubblad 

G. van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 
Het is dan wel al weer februari, maar voor diegenen die niet aanwezig waren bij de 
nieuwjaarsreceptie worden alsnog namens het Bestuur een heel gelukkig 2019 toe-
gewenst. Dit keer hopen we weer op een gewoon jaar met veel mooi weer en vol-
doende regen. Als het mooie weer dan ook nog eens valt op de dagen dat we vrij zijn 
en willen gaan vissen, dan is het helemaal super.  
 
Toch even een klein beetje terugblikken: we hebben weer een prima verenigingsjaar 
achter de rug. Het aantal leden is toch nog weer een klein beetje toegenomen. 
We hebben geweldige mensen in de wedstrijdcommissies en goed georganiseerde 
wedstrijden gehad in 2018. Dat beloofd ook voor 2019 weer veel. We hebben -zoals 
je verderop leest- een 3-tal nieuwe bestuursleden die taken gaan oppakken, die de 
afgelopen jaren zijn blijven liggen of op een laag pitje voortsudderden. Met name op gebied van vis-
stand- en viswaterbeheer moet er nog veel gebeuren. Vandaar dat zich daar een duo mee gaat be-
moeien. Nu nog een 3-tal mensen die alvast willen plaatsnemen op de achterbank, om zich te gaan 
voorbereiden op het overnemen van de functies van het Dagelijks Bestuur. Ja, je leest het goed een 
aantal van ons naderen de 20 jaar in onze bestuursfunctie. Zoals in de laatste ledenvergadering al is 
aangekondigd zullen die echt niet doorgaan tot 30 jaar. Hoog tijd dus om die ervaring te gaan overdra-
gen. 
 
Het wedstrijdschema is al weer helemaal klaar. Je kunt als wedstrijdvisser nu dus gewoon beginnen 
met je vakantie te plannen. Alleen in het uiterste geval kan een enkele datum nog wijzigen omdat we 
de data van de selecties witvissen niet op tijd kregen van de Federatie. Of we überhaupt een datum 
zullen wijzigingen als die data wel bekend worden, ligt aan de witviscommissie. Als blijkt dat er veel 
competitiedeelnemers zijn die bijzonder graag willen deelnemen aan de selectiewedstrijd voor het NK 
(je weet wel die oefenwedstrijd voor de …… teams), dan verandert de competitieplanning mogelijk. 
Overigens zijn er in de witviscompetitie voldoende ”afvallers” ingepland, zodat er geen problemen zou-
den moeten optreden. Dan is het de keuze van de deelnemers zelf.  
Vorig jaar is in de ALV gevraagd of er een clubteam op poten gezet kan worden, bijvoorbeeld uit de 
beste 10 van de competitie. We hebben daar het afgelopen jaar links en rechts eens wat vissers ge-
polst en overleg over gehad met de witviscommissie. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit een heil-
loze weg is. Veel van onze wedstrijdvissers zijn namelijk lid van een eigen team en willen daarnaast 
niet ook nog in een clubteam mee doen, vooral omdat op de dagen buiten onze eigen competitie er ten 
behoeve van de teamsponsor aan andere wedstrijden wordt deelgenomen. Jammer, want persoonlijk 
had ik graag een clubteam gezien dat deel zou nemen aan het Clubkampioenschap.  

Dirk Wever. 

Van de voorzitter 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
 
1.   Opening. 
2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.   Notulen ALV 9 april 2018. 
4.   Jaarverslag. 
5.   Financieel jaarverslag 2018. 
6.   Verslag Kascontrolecommissie. 
7.   Begroting 2019. 
8.   Pauze 
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
 
 

10. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Geen. 
Tussentijds afgetreden geen. 
Tussentijds aangetreden, Wilco Bijkerk botenbeheerder, 
Kees Hagoort en Andries Dekker waterbeheer. 
11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
12. Beleid voor de komende jaren. 
13. Voorstel bestuur, aparte dagkaarten voor de plas. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 
  
De stukken voor de ALV kunnen ingezien worden vanaf 
1 week voor de ALV.  
Dit na afspraak met de secretaris G van Beek. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 8 april 2019  
in “De Visburg” zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  3 apr, 17 apr, 8 mei, 22 mei, 12 jun, 26 jun, 3 jul, 24 jul, 7 aug, 21 aug, 11 sep, 25 sep, 9 okt, 23 okt. 
    
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk;   -Losse wedstrijden; 
-Loting 8.30 uur in clubhuis "de Visburg";   -Koffie s' morgens gratis; 
-Vissen van 10.00 tot 15.00 uur;    -Pauze van 12.30 tot 12.45 uur; 
-Max. hengellengte 11,5 meter;     -Geen verse de vase en / of rode maden toegestaan;  
-Inleg € 3,50 per wedstrijd;     -Geld of andere prijzen 1 op 2; 
-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 Gert Worst, tel 06-13446825 

Karpercompetitie 
 
Data: 5 - 6 april, 3 - 4 mei, 14 - 15 juni, 12 - 13 juli, 6 - 7 sept. 
 
-Loten 18.00 uur;       -Vissen van vrijdag 19.00 tot zaterdag 18.00 uur,  
-Prijsuitreiking ca. 19.00u;     -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.  
Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens. 
 
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. 
12  okt  Snertwedstrijd, alleen voor leden, alle gevangen vis telt, €10,- p/p, loten 9.00, vissen 10.00 - 16.00 u. 
                               Om 12.00u wordt de lunch geserveerd, uiteraard erwtensoep, (rogge)brood en spek! 
13 t/m 15 sept Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Meer info volgt tzt op onze site. 
9 okt   Karpercompetitie vergadering, zaal open 19.00 u, aanvang 19.30 u.  
   Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat (per mail) uiterlijk twee weken vooraf bij Andries van Essen, 
   a.vanessen.1@kpnmail.nl  

Karper open wedstrijden 
 

26 t/m 27  juli karperkoppelnacht  €60,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-16.00,  prijsuitreiking 17.00u; 
19 t/m 21 april koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-12.00,  prijsuitreiking 13.00u; 
31 mei  t/m 2 juni koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-12.00,  prijsuitreiking 13.00u. 
 
-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.  
Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens. 

Witvis clubkampioenschap 
 

Data: 13 apr, 20 apr, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 1 jun, 15 jun, 6 jul, 13 jul, 27 jul, 3 aug, 17 aug, 24 aug, 7 sep, 21 sep, 5 okt. 
 
-16 wedstrijden waarvan 4 afvallers;     -Plaatsloting 7.30 uur in "de Visburg;     
-De koffie `s morgens is gratis;      -Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;     
-15 minuten pauze -Prijsuitreiking 16.00u;    -Hengellengte maximaal 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 uur bij Hans Kraak, uitsluitend via mail; 
-Inschrijving  tot uiterlijk 7 april 2019 uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl 
dan tabblad wedstrijden - witvis - clubkampioenschap.  Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsge-
gevens.  Geen internet of mail? dan telefonisch opgeven via Hans Kraak tel. 033-2012680.  
 
Witvis vergadering voor overleg van verloop competitie en reglement op 13 november in "de Visburg", aanvang 19.30 uur. 
Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat uiterlijk twee weken vooraf bij Hans Kraak per mail h.kraak@hoopopgeluk.nl 



 

 

 
Mijn naam is Andries Dekker, ik ben 22 
jaar en woon in Zwartebroek. 
 
Ik heb de studie 
sportvisserij en aqua-
cultuur gedaan op 
AOC De Groene Wel-
le te Zwolle. Tijdens 
mijn studie heb ik de 
nadruk gelegd op het 
maken van beheer-
plannen en viskweek.  
 
 
Ik hoop in de toekomst veel te kunnen 
betekenen voor Hoop op Geluk, Kees 
Hagoort en ik nemen het visstandbe-
heer voor onze rekening. 
 
Mocht je vragen of ideeën hebben kan 
je ons altijd benaderen. 
 

 Andries 
 

 
Ik ben Kees Hagoort, 39 jaar en woon-
achtig in de gemeente Nijkerk. 
 
Ik ben al jaren een 
allround sportvis-
ser die vele takken 
van de sportvisse-
rij mag beoefenen. 
Van het feederen 
tot dood aas vis-
sen,maar  mijn 
voorkeur gaat uit 
naar het karpervis-
sen waar ik de 
meeste tijd in steek.  
 
Samen met Andries gaan we het vis-
standsbeheer doen, een echte uitda-
ging maar we hebben er zin in!  
U kunt mij voor vragen o.d. altijd bellen 
of mailen. 
 

Kees 
 

 
Mijn naam is Wilco Bijkerk, 21 jaar en 
woonachtig in Nijkerkerveen. 
 
Ben een fervent 
sportvisser en tevens 
ga ik er graag met 
mijn visboot op uit.  
Mijn bootje ligt in on-
ze botenhaven en 
van daaruit leek mij 
de taak van botenha-
venbeheerder wel erg 
leuk.  
 
 
Jullie zullen mij zeker komend seizoen 
geregeld in de haven aantreffen, dan 
kunnen we even kennis maken. 
 
U kunt mij altijd bellen voor vragen. 
 
 

Wilco. 
 

Even voorstellen 

Hoop Op Geluk Nieuws 

Witvis overige wedstrijden 

Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis - overige.  
Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens. 
 
Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Hans Kraak, tel 033-2012680 of via mail. 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr Inschrijven 

tot uiterlijk 

6 april koppel vaste stok €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 31 mrt 

22 juni koppel vaste stok €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 15 juni 

20 juli koppel vaste stok €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 13 juli 

10 aug gescheiden koppel vaste stok (2 vakken) €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 2 aug 

28 sept 
concours, individueel en korpsen,  

extra per korps* 

€ 15,00 pp 

€ 25,00* 
07.30 09.30 14.30 16.00 21 sept 

14 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 
 
Zaterdag 25 mei 2019, jeugd DoeDag, wij gaan weer een leuke dag organiseren. Meer info op onze site. 
 
Vrijdag 23 tot zaterdag 24 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? Vraag dan aan een van je ouders of ze onderstaande gegevens 
willen mailen.  
 
Graag de volgende gegevens invullen: Volledige naam; jongen / meisje; leeftijd; woonplaats; telefoon of mobielnr ouder(s) 
of begeleider; zwemdiploma ja / nee; heb je zelf een ouder / begeleider die wil meehelpen, zo ja naam s.v.p.; 
heb je zelf een karpertent ja / nee; heb je zelf karperhengel(s) ja / nee. Mailen naar: g.vanbeek@hoopopgeluk.nl 

Even voorstellen Even voorstellen 



 

 

Dit was de laatste wedstrijd van het 
jaar 2018 en zoals gewoonlijk ging het 
om een koppelwedstrijd waarbij je kop-
pelmaat geloot wordt, dus altijd weer 
een verrassing met wie je die wedstrijd 
gaat vissen. 
De locatie was dit keer in de Arkervaart 
bij Rootselaar waarvoor onze dank 
voor het beschikbaar stellen van het 
terrein. Nu is dit wel een speciale wed-
strijd waar het niet alleen gaat om het 
resultaat maar vooral ook om gezellig-
heid, saamhorigheid en plezier.  
Er werd drie uur gevist met een half uur 
pauze. In de pauze werd er een lekkere 
bak met snert, broodje rookworst en 
een warm houdend drankje geserveerd 
door de barcommissie. 

Tweeëntwintig vissers hadden zich op-
gegeven, maar wegens omstandighe-
den hebben drie man zich moeten af-
melden dus bleven er negentien over. 
Twee van hen moesten met longontste-
king in bed blijven, beiden van harte 
beterschap! 

De loting die verricht werd door de 
kerstman begon om 8:30 uur in het 
clubhuis “ De Visburg” die voor deze 
gelegenheid in kerstsfeer was versierd 
door Henk Stob van de barcommissie, 
erg mooi gedaan. 
 
Omdat er een oneven aantal deelne-
mers was moest er een het zonder 
koppelmaat doen en dit keer was voor-
zitter Dirk Wever de klos. Er is hem 
aangeboden om met twee hengels te 
vissen maar dat heeft hij afgewezen 
omdat hij volgens eigen zeggen toch 

voor twee 
vangt..... ;-) 
 
 
 
 
 

Nu de wedstrijd: 
De omstandigheden waren niet zo best 
want er stond een ijzige koude zuid/
oostenwind, en de vis liet zich niet ge-
makkelijk vangen. De vangsten beston-
den voornamelijk uit kleine baarsjes.  
Toch zijn er altijd vissers die ook maat-
se voorns kunnen vangen, vandaag het 
koppel Gert Worst en Mees Hofland 
met 3,68 kg waarmee ze op de eerste 
plaats eindigden. Heren gefeliciteerd. 

Na afloop allemaal naar het clubhuis 
waar de voorzitter iedereen bedankte, 
met name alle vrijwilligers die deze dag 
weer tot een succes hadden gemaakt. 
Eigenlijk was iedereen vandaag win-
naar, ook de uitgenodigde ereleden 
want we gingen naar huis met een luxe 
kerststol en een lekkere fles wijn. 
                                                                                                                             
Met dank aan onze sponsors                                                          
Hengelsport Centrum Nijkerk & 
Henri & Herman Opel Amersfoort                 
 

Frits Coert & Hans Kraak 

 

HookUpBaits is een jong bedrijf  
dat vooral actief is in  
Nederland en België. 

 
 
 

Samen met onze fieldtesters blijven wij werken aan het uitbreiden van ons assor-
timent. Al onze producten zijn huisgemaakt en in eigen beheer gecreëerd. 
Tevens produceren wij op verzoek van klanten hun favoriete boilie's of pro-
ducten. 
 
Ons assortiment omvat o.a. Boilie`s; Dumbells; Particles; Pallets; Pop-ups enz.  
U kunt ons assortiment vinden en bestellen op onze websites. 
 
 
www.hookupbaits.nl       www.hookupbaits.be 

 
 
 
 
 
 
 

          Ga naar onze webshop of kom eens langs  
           in de winkel, de koffie staat altijd klaar. 

          Like onze facebookpagina!  

Kerstwedstrijd 15-12-2018 


