
 

 

29e jaargang no.3  juni 2019 

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? 
Aanwezig 25 leden. 
 
1.   Opening. 
Voorzitter Dirk Wever opent de vergadering en 
heet iedereen welkom. 
Hierna vraagt de voorzitter vraagt een moment 
stilte voor degene die ons het afgelopen jaar ont-
vallen zijn, met name Bertus Bralts en nog maar 
kort geleden Barend Hop. 
  
2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 
- Afgemeld Wim Kok, Guido Steijaert. 
- Ingekomen stukken: Geen. 
 
3.   Notulen Algemene Leden vergadering 9 april 
2018. 
Notulen worden goedgekeurd onder dankzegging 
aan de notulist. 
 
4.   Jaarverslag. 
Secretaris Gert van Beek geeft een verslag van 
de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
5.   Financieel jaarverslag 2018. 
Penningmeester Rien van den Broek licht het 
jaarverslag toe, geen vragen uit de zaal. 
 
6.   Verslag Kascontrolecommissie. 
Voorzitter kascontrolecommissie Henk van den 
Burg, de boekhouding zag er goed er uit. Kascon-
trole commissie vraag de vergadering decharge 
te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, 
vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
7.   Begroting 2019. 
De begroting vastgesteld door de vergadering. 
 
8.   Pauze. 
 
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
Er zijn geen nieuwe besluiten opgenomen op de 
besluitenlijst. 
 
10. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:  
Aftredend en herkiesbaar: Geen. 
Tussentijds afgetreden geen.  
Tussentijds aangetreden, Wilco Bijkerk botenbe-
heerder, Kees Hagoort en Andries Dekker water-
beheer, vergadering is akkoord.  
-voorzitter Dirk Wever geeft aan dat volgend jaar 

het gehele DB gaat aftreden, hij vraagt de aanwe-
zigen om goed om zich heen te kijken naar ge-
schikte kandidaten. 
 
11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Voorzitter Henk van den Burg vertrekt, de voorzit-
ter bedankt hem voor zijn inbreng, volgend jaar is 
Guido Steijaert voorzitter met Gert Worst aan zijn 
zijde, Niemand geeft zich op als reserve. 
 
12. Beleid voor de komende jaren. 
-de komende 2 jaar richten we ons op de ont-
plooiing van de gemeentelijke wateren voor de 
sportvisserij. 
-onze plas heeft de functie tussen natuurlijk water 
en commercials in, ook daar verder ontwikkelen 
dus. 
 
13. Voorstel bestuur, aparte dagkaarten voor de 
plas.  
De naam dagkaarten is niet goed gekozen, be-
doeld is weekendkaarten en midweekkaarten. 
Alleen beschikbaar als er geen andere activiteiten 
bij de plas zijn.  
-Bert en Rien hebben als bezwaar dat ze meer 
achtergelaten troep langs het water verwachten. 
De voorzitter legt uit dat het nu een systeem 
wordt waarbij de weekend of midweek kaarten op 
naam worden uitgegeven. Hierdoor is er een mo-
gelijkheid tot sancties bij bijvoorbeeld troep ach-
terlaten. 
-Voorstel om slagboom te plaatsen. De voorzitter 
geeft aan dat dit niet relevant is voor dit agenda-
punt. 
Stemming: voor 18 stemmen, tegen 7 stemmen. 
Het voorstel wordt aangenomen en gaat als proef 
tot einde jaar, daarna eerst een evaluatie in de 
Algemene Leden Vergadering van 2020. 
 
14. Rondvraag. 
- Henk van den Burg: Mag het hele DB in 1 jaar 
aftreden? Antw: Nee, maximaal 2 tegelijk. 
Gert Worst: Bedankt het bestuur voor het werk 
dat zij het afgelopen jaar voor de vereniging en de 
leden hebben verzet. Hierna volgt een luid ap-
plaus.  
 
15. Sluiting. 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar in-
breng en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

Notulen Algemene Leden vergadering 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  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 7.00u; 
-Loting 7.30 uur in clubhuis "de Visburg";   -Koffie s' morgens gratis; 
-Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;    -Pauze van 11.45 tot 12.00 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. 
 
Meer info bel Gert Worst, tel 06-13446825  

Karpercompetitie 
Data: 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; 
 
-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: 1 jun, 15 jun, 29 jun, 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;     
-Pauze 11.45-12.00u;                  -Prijsuitreiking 16.00u;  -Hengellengte maximaal 11,5 meter;                            
-Prijzen 1 t/m 3 persoonlijk afhalen, anders vervalt de prijs aan de vereniging; 
-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; 
 
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 

Dat Frits Coert altijd bezig is wat te ritselen (versieren) voor Hoop Op Geluk we-
ten veel mensen wel maar ook veel niet. Hij zorgt echter achter de schermen 
voor heel veel dingen voor de commissies. Is het niet plaatjes voor op de stekken 
aan de vaart dan wel weer borden om aan te geven dat er een wedstrijd is.  
Natuurlijk kost dat weer niet of nauwelijks wat! Zo ook deze borden voor de ge-
zelligheidswedstrijden met daarop natuurlijk ook de sponsors van die wedstrijden. 
Echt een bezig bijtje, vind u ook? 
Frits bedankt voor het vele werk wat je voor de vissers en Hoop Op Geluk doet! 



 

 

Op de schoonmaakdag waren we al 
vroeg in de weer, nu eerst met koffie 
zetten voor de vrijwilligers. Deze kwa-
men vanaf 8.00 uur binnen druppelen. 
Om 8.30 was de koffie op en werden 
de ploegen ingedeeld. De mensen van 
IVN Nijkerk, natuurfotografen en Hoop 
Op Geluk gingen aan de gang om on-
ze plas, langs de vaart, in het clubhuis 
en in de botenhaven. Ook werd het 
vogeleiland in de vaart weer onder 
handen genomen. Aan de vaart wer-
den de nummers op de visstekken ge-
maakt, een kort verslag hierna.  

Henk ging iedereen langs met koffie en 
donuts (lekkerr).  

Tussen de middag kwam iedereen 
naar "de Visburg"  om de lunch te ge-
bruiken, ditmaal geen snert maar drie 
verschillende stamppotten, boeren-
kool, zuurkool en lapskaus (Noorse 
variant van hutspot) gemaakt door 
Griet en Dirk, uiteraard genoeg worst 
en speklappen voor iedereen en voor 
de jeugd vette hap (patat met frikan-
dellen). Daarna gingen sommigen naar 
huis en anderen trokken nog een paar 
uur door. Na afloop nog even napraten 
en wat drinken in het clubhuis en op 
huus an. Mooie dag waar iedereen 
weer veel werk heeft verzet en Nijkerk 
weer een beetje schoner is geworden. 
 
Allen heel erg bedankt voor de inspan-
ning! 

Wij hebben op de schoonmaakdag de 
steknummerbordjes bevestigd op de 
betonplaten. Om de klus te klaren had-
den we drie ploegen van 2 personen.  
Het werk liep gesmeerd, smorgens 
werd de hele westkant (65 stuks) en 
een deel van de oostkant gedaan. Na 
de lunch de laatste 25 bordjes aan de 
oostkant nog even bevestigd en om 
14.30u was de klus geklaard. 
 
Sponsors:  
Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg;  
Opel dealer Henri & Herman; 
Stickermaster;  
Hengelsport Centrum Nijkerk;                                                                                 
 
Met speciale dank aan Gert Worst, 
Frits Coert, Bren de Jager, Rien Rond, 
Mees Hofland en Henk Zumbrink want 
zonder deze kanjers was het nooit van 
de grond gekomen. 
 

Frits Coert. 
 
 
 
 
 

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 Inschrijven 

tot uiterlijk 

Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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

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

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

28 sept 
concours, individueel en korpsen,  

extra per korps* 

€ 15,00 pp 

€ 25,00* 
21 sept 07.30 09.30 14.30 16.00 

14 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 Jeugd 
We organiseren weer een basiscursus vaste stok, de datums staan al vast, woensdag 5 juni en 26 juni witvis 18:00u tot 
19:30u en het examen op woensdag 17 juli witvis. Met het examen een iets langere cursusavond van 18:00u tot 20:00u. 
Meer info vind u op onze website www.hoopopgeluk.nl bij de jeugdpagina`s. 
 
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 je inschrijven via onze website. Www.hoopopgeluk.nl bij de jeugdpagina`s.  

Steknummers      Schoonmaakdag 23 maart 2019 



 

 

We lopen nu in het begin van het sei-
zoen al direct weer tegen een paar er-
gernissen bij plas Watergoor aan. Het 
gaat dan met name om ruimte laten 
voor onderhoud, onbeheerde tenten (of 
ander gezegd kamperen!).  
 
Al sinds jaar en dag is het niet toege-
staan om visstekken bezet te houden 
als je niet vist. Dat betekent dat er geen 
tent of iets dergelijks op visstekken 
staan waarvan niet gevist wordt. Een 
tent of ander shelter mag alleen ge-
bruikt worden als ondersteuning tijdens 
het vissen. Alle andere vormen worden 
gezien als kamperen en dat is niet toe-
gestaan!  
Verder is het onder de nieuwe voor-
waarden van de vispas niet toegestaan 
om je visplek te verlaten en je hengels 
onbeheerd in het water achter te laten. 
We willen daar best coulant mee om-
gaan. Je kunt gerust wat gaan drinken 
bij de buren, maar als je stek de hele 
middag onbeheerd is, dan zit je echt 
fout! Ook hier geldt, als je de visstek 
ongebruikt laat voor meerdere uren, 
dan gaat je tent ook weg zodat een 
ander van de visstek gebruik kan ma-
ken. Wijzen naar de ruimte die ergens 
anders is, is dan niet aan de orde. Daar 
kun je bij terugkomst zelf ook gewoon 
gaan zitten! 
  
Het terrein rondom de plas moet onder-
houden worden. Dat doen onze vrijwil-
ligers op de zaterdagen en in de zomer 
op de maandag- en dinsdagavonden. 
We wijzen er al jaren op dat de tenten 
zo geplaatst moeten worden dat voer-
tuigen kunnen passeren. Het is immers 
soms (en zeker in de winter en het 
voorjaar) noodzakelijk om de loonwer-
ker met zwaar materieel te laten wer-
ken en dat moeten we op de plek kun-
nen krijgen! Het is heel erg vervelend 
en vooral erg kostbaar als wij een loon-
werker ingehuurd hebben die dan 
steeds de discussies over het verplaat-
sen van tenten moet afwachten voordat 
hij verder kan. Als we vroeg genoeg 
weten dat er zwaar materieel ingezet 
wordt dan kondigen we dat normaal 
gesproken via de website aan. Dat lukt 
echter lang niet altijd omdat we van de 
loonwerker soms een gereduceerde 
prijs aangeboden krijgen als deze onze 
opdracht als stopwerk kan gebruiken. 

Met 30 koppels was het volle bak aan 
de Arkervaart in Nijkerk.  
 
Werd er ook vis gevangen? Jazeker. 
De vangsten, die bestonden uit mooie 
blieken en voorns en hier en daar een 
brasem, waren wel wisselend, zie de 
uitslag hieronder. Er kan maar een kop-
pel winnaar per vak zijn en vandaag 
waren dat in: 

Vak A Klaas Bast en Breun van Bok-
horst met 10,530 kg; 
Vak B Rinus Roodhorst en Giel de 
Jong   met 9,270 kg. 
 
Voor het koppel met het hoogste ge-
wicht was er ook nog een extra prijs die 
aan geboden werd door Hengelsport 
Centrum Nijkerk, bedankt Martijn. 
Met dank aan de deelnemers, de vrij-
willigers en sponsors die deze dag tot 
een mooie en succesvolle dag hebben 
gemaakt. 

 
De Wedstrijdcommissie                                                                                      

Frits Coert & Hans Kraak 

Toen bij de plas alle stekken uitgezet 
waren en de prijzen klaar gezet was 
het al goed warm. Nadat iedereen aan-
wezig was kon de loting beginnen en 
daarna iedereen naar hun stekken toe 
om de spullen op te bouwen. De eerste 
karper werd gevangen rond een uur of 
9 in de avond, daarna kwamen er gauw 
meer. 
Zaterdag en zondag begonnen we met 
een stevig ontbijt en beide dagen wa-
ren lekker warm. Er zijn in totaal 11 
karpers gevangen. 

Vlnr: 
1e Kees en Bert, 6 karpers 28 kg; 
2e Andries en Djeff, 3 karpers 12,5 kg; 
3e Bert en Rien, 1 karper 6,4 kg; 
 
Verder wil ik ook iedereen bedanken 
voor zijn / haar hulp zoals kantine per-
soneel, wegers, tractor chauffeur en 
alle anderen! 
 

de Karpercommissie. 

 

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 

Daar gaan we weer! 

 
 
 
 
 
 
 

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

          Like onze facebookpagina!  

Witvis koppel 6 april 2019 Karpermarathon 19-21 april 2019 


