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Redactie clubblad 

G. van Beek 
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Wie, Wat, Waar? 

Gelukkig gaat het hengelsportseizoen nu op gang aan het komen. Ik kan me voorstel-
len dat jullie echtgenoten het wel weer zat zijn om steeds voor de voeten te worden 
gelopen door jullie!  
Natuurlijk zo aan het begin van het seizoen wat huishoudelijke mededelingen van de 
voorzitter. Mocht je er op uit gaan om te gaan vissen, bedenk dan dat de voorwaar-
den bij de Vispas wat gewijzigd zijn (zie verderop in dit blad). Zo moet je nu onder 
andere je visplek proper houden tijdens het vissen! Iets dat bij onze vereniging al heel 
normaal was en waarop ook door onze controleurs werd toegezien (tot grote ergernis 
van sommigen overigens!). Dit is dus niet meer alleen een regeltje van onze vereni-
ging. Nee, kennelijk was dit in het land ook een grote ergernis en zijn we er her en 
der in het land de toegang tot oevers kwijtgeraakt omdat de sportvissers er een bende van maakten! 
Dat is nu gelukkig dus ook ingezien door Sportvisserij Nederland. Laten we wel wezen, je kunt ook niet 
aan de ene kant zeuren dat er plastiek en andere troep in het water ligt en dat dit slecht is voor de vis-
sen en de natuur, en aan de andere kant je eigen zooi in het water laten waaien of erger nog: laten 
liggen als je weg gaat! 
 
Drie van onze leden zijn geslaagd als Viscoach. Dit jaar hebben we weer een complete jeugdbegelei-
ding. Dat betekent dat vol met de opleidingen door kunnen gaan en met de verschillende activiteit da-
gen als nationale hengelsportdag en de jeugdkarpervisnacht. Ik hoop dat deze ploeg weer veel jeugd 
zal kunnen inspireren om lekker in de buitenlucht bezig te zijn en te gaan vissen. 
 
Als laatste en niet zonder trots wil vermelden dat we met ingang van 2019, de jeugd onder de 14 jaar 
onder beperkte voorwaarden een gratis vergunning kan aanvragen via onze website. We kenden na-
tuurlijk al de gratis vergunning van de gemeente Nijkerk en Putten om in de gemeentelijke sierwateren 
te mogen vissen. Voor Nijkerk is die nu uitgebreid met de verenigingswateren de Arkervaart en plas 
Watergoor. Houders van deze gratis jeugdvergunning ontvangen tevens 4 maal per jaar het speciaal 
op de jeugd gerichte blad “Ons Stekkie” van Sportvisserij Nederland. 
Nu nog hopen dat er eens een groepje jeugd komt dat wel eens wil kennis maken met wedstrijdvissen. 
Ik weet zeker dat er met onze wedstrijdcommissies over te praten valt om in de standaard competities 
of de open wedstrijden een eigen klasse jeugd deelnemers toe te voegen, die hun eigen onderlinge 
strijd voeren. Kunnen die oudere deelnemers nog eens iets leren zou ik bijna zeggen. 
Met al deze vernieuwingen kan het haast niet anders dan dat 2019 nog een beter jaar voor onze ver-
eniging gaat worden als voorgaande jaren. Ik wens jullie veel plezier langs de waterkant. 

Van de voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
          Ga naar onze webshop of kom eens langs  

           in de winkel, de koffie staat altijd klaar. 
          Like onze facebookpagina!  

Geslaagd! 
 
19 febr j.l. hebben Nick Slaats, Sabine Hagoort en Kees 
Hagoort de cursus viscoach afgerond bij Sportvisserij 
Nederland in Tynaarlo (sportvisserij Groningen-
Drenthe). 
Na afloop overhandigde Gerwin Gerlach (sportvisserij 
Nederland) de diploma's. 
 
Alle drie gefeliciteerd met dit resultaat en veel plezier bij 
het organiseren van hengelsport activiteiten voor de 
jeugd van Nijkerk en omgeving. Hierover binnenkort 
meer. 

Bestuur hsv Hoop Op Geluk 



 

 

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, inschrijven 7.30u; 
-Loting 8.00 uur in clubhuis "de Visburg";   -Koffie s' morgens gratis; 
-Vissen van 10.00 tot 15.15 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, 29 jun, 13 jul, 27 jul, 3 aug, 17 aug, 24 aug, 7 sep, 21 sep, 5 okt. 
Gewijzigd i.v.m. selectiewedstrijd, is van 6 juli naar 29 juni gegaan! 
-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 



 

 

Het was weer als vanouds, gezellig en 
druk. Circa 50 leden kwamen naar "de 
Visburg"  om elkaar de hand te schud-
den en gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Henk had met zijn medewerkers ge-
zorgd dat er genoeg lekkere koffie, 
koude drankjes en hapjes waren.  
 

Toen het groot-
ste deel binnen 
was en gezellig 
aan het bijpra-
ten was met 
oude en nieu-
we bekenden 
gingen Rien en 
Gert rond met 
het aandenken 
van dit jaar, 
een mooie vis-
pet met ons 
logo er op.  

Even later vroeg Dirk onze voorzitter 
om stilte, hij vroeg de kampioenen van 
afgelopen jaar naar voren.  

Dit zijn de winnaar van de karpercom-
petitie Bert van Dasselaar en winnaar 
van het clubkampioenschap Hans 
Kraak. Zij ontvingen naast een applaus 
van de aanwezigen een enveloppe 
met inhoud, en dat is welverdiend! 

Toen stipte de voorzitter nog even aan 
dat de nationale opschoondag dit jaar 
op zaterdag 23 maart is, hij nodigde 
allen uit om te komen helpen. Wij zor-
gen weer voor een heerlijke warme 
maaltijd voor de harde werkers. 
Hierna bleef het nog lang gezellig in 
ons warme knusse clubhuis. 
Nogmaals iedereen een heel mooi en 
visrijk jaar toegewenst! 

Pier en Wipper. 

 
Eerste resultaten visstand onderzoek 
Zuidelijke Randmeren 
 
De georganiseerde hengelsport en 
beroepsvissers doen de komende vier 
jaar samen een periodieke monitoring 
van de visstand op de Zuidelijke Rand-
meren. De resultaten hiervan dienen 
als basis voor een nieuw en duurzaam 
visserijgebruik. De eerste tien onder-
zoeksdagen zitten er inmiddels op. 
Beroepsvissers hebben eind vorig jaar 
samen met Sportvisserij Nederland en 
Sportvisserij MidWest Nederland op 
het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerker-
nauw verspreid over tien onderzoeks-
dagen twintig zegentrekken uitge-
voerd.  

 
Daarbij zijn alle 
algemeen voor-
komende vis-
soorten boven 
water gekomen.  

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 

Resultaten  Nieuwjaarsreceptie 2019 



 

 

Naast enkele trekken met brasem en 
blankvoorn vallen vooral de relatief gro-
te aantallen roofvissen op. Zo is er op 
vrijwel alle locaties veel baars (tot 47 
cm) en snoek aangetroffen. De meeste 
snoeken vielen in de lengteklasse 40-
50 cm, maar er zijn ook verschillende 
metersnoeken (zelfs tot 122 cm!) ge-
vangen. Alle met de zegen gevangen 
vis is doorgemeten voor onderzoek en 
daarna weer direct in hetzelfde water 
teruggezet. 
 
Meer monitoring 
Voor januari en februari staan nog vijf 
dagen onderzoek in de planning en ook 
in de tweede helft van maart worden er 
nog vijf onderzoeksdagen op de Zuide-
lijke Randmeren ingepland. Deze moni-
toring wordt daarna nog drie jaar lang 
herhaald. Daarbij wordt in de looptijd 
van het onderzoek niet beroepsmatig 
met de zegen (sleepnetten) op blank-
voorn, brasem en kolblei gevist.  
 
Deze visserijstop is ingesteld om te 
onderzoeken wat er met de visstand 
gebeurt als er gedurende vier jaar geen 
vis wordt onttrokken met de zegen. 
Ook is het interessant om te bekijken 
wat voor effect dit heeft op de afgelo-
pen jaren welig tierende waterplanten 
en de bijkomende overlast voor de wa-
terrecreanten op de Zuidelijke Rand-
meren. 
 

Bron: sportvisserij Nederland 

 
 

 
Gratis jeugdvergunning   
voor de jeugd van de  
gemeente Nijkerk! 

 
Ben je niet ouder dan 14 jaar 
(peildatum 1 januari) en vis je nooit met 
meer dan één hengel? Dan kun je 
GRATIS jeugdvergunning van onze 
vereniging aanvragen, uitprinten en 
binnen 10 minuten kun je aan de water-
kant zitten! 
 
Deze gratis jeugdvergunning is geldig 
voor de gehele Arkervaart, plas Water-
goor en al het gemeentelijk sierwater 
(vijvers e.d.) in Nijkerk, Nijkerkerveen 
en Hoevelaken. 

Je mag vissen met 1 hengel. 
 
• Je mag alleen vissen met brood, 
 maden, wormen, deeg of maïs. 
• De gevangen vis moet onbe
 schadigd in hetzelfde water wor
 den teruggezet 
• Het is verboden vislijn en ander 
 afval achter te laten 
 
Dus ben jij niet ouder dan 14 jaar en vis 
je nooit met meer dan één hengel?  
 
Vraag dan je gratis jeugdvergunning 
aan op onze website, klik op de start-

pagina op het plaatje zoals hieronder. 
Niet schrikken, want je komt eerst op 
een tussenpagina van de VISpas te-
recht komt, als je op bestellen klikt 
komt je terecht op de bestelmodule en 
staat daar ook de gratis online jeugd-
vergunning bij. 
 
O ja, je krijgt dan ook  
4 x per jaar het Stekkie 
magazine boordevol 
vistips! 

 
Respectvol en verantwoord gedrag 
begint natuurlijk altijd met gezond ver-
stand. Om een goede sfeer op en aan 
het water extra te stimuleren, zijn de 
algemene voorwaarden voor de VISpas 
voor 2019 op meerdere punten aange-
past en uitgebreid. Hieronder lichten 
we de belangrijkste uit. 
 
-Het is voortaan verboden om beaasde 
hengels onbeheerd te laten. 
-Afval dient voortaan te allen tijden, dus 
ook tijdens het vissen, in een zak of 
emmer te worden bewaard. 
-Omdat het gros van de verkochte ten-
ten (bivvy’s) voor sportvissers steeds 
groter is, zijn ook de maximaal toege-
stane afmetingen hiervoor uitgebreid. 
De maximale afmetingen van schuil-
middelen voor sportvissers zijn nu 3.20 
mtr. x 3.10 mtr. x 1.8 mtr. 
-Bij het vissen met twee of meer hen-
gels dient de afstand ertussen niet 
meer dan 10 meter te bedragen. 
-Afhankelijk van het type wedstrijd en 
de breedte van het water kan de ver-
plichting om oevers vrij te houden 
voortaan betrekking hebben op het ge-
hele water alsmede oevers aan beide 
zijden van het betreffende water. 
-Sportvissers dienen rekening te hou-
den met andere vissers en overige ge-
bruikers van het viswater en de omge-
ving. Dit kan betekenen dat zij niet te 
ver weg en zo veel mogelijk haaks uit 
de oever moeten vissen. 

 

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 

Gratis jeugdverguning 

Gewijzigde voorwaardenVISpas 


