
 

 

29e jaargang no.4  augustus 2019 

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 

R. van Dasselaar 
06-23869305 

 
 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. van Dasselaar 
06-22746146 
W. Sanders 

06-42273925 
 

Jeugdcommissie 
Nick Slaats 

06-39241733 
Sabine Hagoort 
06-22388446 

 
Gezelligheidscommissie 

G. Worst 
06-13446825 

 
Redactie clubblad 

G. van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

Soms is het wel fijn dat onze voorzitter druk is met zijn werk en privé, dan kunnen wij ook weer eens 
een artikel maken voor ons mooie clubblad. 
 
Wat is er weer veel verandert de laatste maanden, nieuwe 2e secretaris Rien van Dasselaar en een 
nieuwe jeugdcommissie, Nick Slaats en Sabine Hagoort. We wensen ze veel plezier bij hun nieuwe 
uitdaging.  
 
En mensen, het is in deze tijd niet makkelijk om vrijwilligerswerk te doen, je steekt je kop boven het 
maaiveld uit om iets te doen voor je cluppie. Maar helaas zijn veel Nederlanders aan het veranderen in 
azijnzeikers en die moeten altijd iets te ze..en hebben. Helaas doen die zelf in 99,99 % van de gevallen 
zelf niets voor ons cluppie. Ja constant kritiek, wel onder het mom dat ze het doen in het welzijn van de 
club of de mensen die er voor werken. Alleen gaat het wel erg vaak op de man of vrouw en niet op het-
geen ze doen. Zo is het niet makkelijk om te beginnen, elke foto waar je op staat wordt goed uitgespit 
want je zal eens iets verkeerd doen….want dan aanvalluh, liefst op Facebook want iemand ‘life’ (of is 
het ‘live’?) aanspreken is niet meer van deze tijd lijkt het wel?  
 
Gelukkig hebben we ook veel leden die wel waarderen wat al onze vrijwilligers doen voor 
deze club, daar doen we het dan maar voor. Voor nu houd op met zeuren en ga gewoon 
lekker vissen! Dat doen ze aan de plas ook nu er weer vaak vis wordt gevangen, gewoon 
lekker genieten van je hobby en ontspannen aan het water.  

Bob Schrijfop. 

Visserslatijn 

 
 
 
 
 
 
 
          Ga naar onze webshop of kom eens langs  

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

hsv Hoop Op Geluk 
                     Nijkerk 

Zoals Bob al aangaf eindelijk weer eens een stukje blad voor ons, dat werd tijd! 
Mooi dat we weer een jeugdcommissie hebben die al op gang begint te komen. Moeilijke start zo al in 
het seizoen, zie maar dat je alles op de rit krijgt. Maar dat gaat goed, alle begin is moeilijk maar ook 
altijd uitdagend. 
Ook Henk pakt daarom nog een aantal dingen op, verderop in het blad een verslagje van de Doedag. 
Tevens komt ook dit jaar weer de jeugdvisnacht, een altijd spannend gebeuren om de hele nacht in een 
tentje aan het water te zitten (want slapen doen ze niet veel). Ook komt er na de vakantie nog een kar-
percursus. U ziet iedereen is weer druk.  
 
Wist u trouwens dat onze jeugdbegeleider Nick Slaats zelf een website heeft 
met daarop hele leuke visfilmpjes? Deze site heet Maxvissen  
(http://www.maxvissen.nl) en daarop vind je heel veel over vissen, ga maar 
eens kijken. Er is vanuit den lande steeds meer interesse om bij ons op de 
grote brasems te gaan vissen. Klik voor die brasems maar op de knop rechts 
op de site, “ga naar het maxvissen youtube kanaal” en dan op “video`s” en 
zoek dan even tussen de vele mooie video`s naar “sessie 9 dikke brasems 
op moeilijk water” of een recenter waar hij ook karper vangt en brasem  
“Methodfeederen op karper tips en uitleg!” Hartstikke leuk en informatief!  
 
 
Ja, zo weet je soms heel niet wat voor talenten wij in ons ledenbestand hebben. Nu we het daar over 
hebben, wij zoeken nog een penningmeester zonder lange vingers en een clubblad redacteur die Ne-
derlands als goeiste vak had. Mocht je interesse hebben in deze leuke jobs met leuke collega`s 
schroom dan niet om even contact op te nemen met een van onze DB leden Dirk, Rien, Gert of Rien 2.  
 

Pier en Wipper.   

Bert Dekker met een brasem 
van 6,7 kilo uit onze plas. 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  7 aug, 21 aug, 11 sep, 25 sep, 9 okt, 23 okt. 
    
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk;  -Losse wedstrijden mogelijk 
-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;  -Geld of andere prijzen 1 op 2; 
-Inleg € 3,50 per wedstrijd;    -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: 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:  
 
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  

Witvis clubkampioenschap 
 

Data: 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 

Datum Soort Kosten Inschrijven 

tot uiterlijk 

Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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 

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. 



 

 

Al vroeg was iedereen bezig om alles 
klaar te zetten, de tent was de dag er 
voor al opgezet. De vissers bouwden 
hun stek op met de karperhengels, met 
de vaste stok en voor het ringwerpen 
(alleen lood aan de hengel en in een 
hoepel gooien). Ook de boot in het 
water en de zwemvesten klaar leggen, 
een mens kan er maar druk mee zijn. 

Binnen een tafel voor maken karperon-
derlijn (rig) en voor het maken van een 
witvistuigje. Natuurlijk de grabbelpan, 
prijzen voor de lootjes die de kinderen 
bij aankomst kregen en raden hoeveel 
boilies er in de pot zaten. Dan kon je 
nog spiegeltekenen en met de spiraal 
aan de gang, niet makkelijk! 
 
Om 09.00u waren de eerste al op het 
terrein, de meesten bleven tot 14.00u.  
Tussen de middag even pauze voor 
een broodje frikandel of hamburger of 
bakkie patat, dat gaat er altijd in als je 
zo druk bent. 

Ook kwamen er 
kinderen hun 
gewonnen vis-
pet van Hoop 
Op Geluk opha-
len. Zij hadden 
deze gewonnen 
omdat ze bij de 
eerste twintig 
waren die een 
gratis jeugdver-
gunning hadden 
aangevraagd.  

Totaal zijn er zo`n 20 kinderen ge-
weest. De Veluwe wandeltocht was 
vandaag gelijk met ons, toch zijn we 
tevreden. We hebben weer veel la-
chende blije gezichtjes gezien en daar 
gaat het om. 
Iedereen die geholpen heeft om deze 
dag te doen slagen weer erg bedankt! 
 

Henk. 

Na het klaar zetten van de prijzen ko-
men de eerste karper vissers al aan. 
Na wat huishoudelijke mededelingen 
zijn we om 18.00u begonnen met de 
loting en om 19.00u kunnen ze begin-
nen met vissen . 
De eerste karper werd om 21.26u ge-
wogen door de nieuwe weger dit week-
end Kees Hagoort. En hij heeft het 
geweten, er zijn totaal 27 karpers ge-
vangen met een gewicht van 171 kg 
dus ik hoop dat hij de volgende keer 
weer wil wegen!  

Hiervan werden er 18! Gevangen door 
Robert en Ferry, zelfs 1 keer een dub-
bel (zie boven), een mooie prestatie.  
 
Zondag was het al snel erg warm aan 
het worden (27 graden) maar dat mag 
de pret niet drukken en goed blijven 
drinken dan komt het wel goed. Na 
een warme zondag zijn veel karpervis-
sers vroeg gaan opruimen, het kon 
rond de 30 graden worden. 
 
Dan snel naar het clubhuis en even 
bijkomen. Al snel volg de uitslag, het 
winnende koppel staat hieronder, de 
uitslag op de volgende pagina. 

Hoop Op Geluk Nieuws 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 
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 verzorgd 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.  
 

Karpercursus 
 
We organiseren ook weer een karpercursus voor de jeugd, 
en wel op woensdag 28 aug, 4 sept, 11 sept, 18 sept, 25 
sept (examen). De cursus is s 'middags van 13.30-15.30u. 
Kosten € 25,- / pp, de cursist krijgt tijdens de lessen de be-
nodigde spullen in bruikleen. Meer info op onze jeugdpagina 
https://www.hoopopgeluk.nl/karpercursus.html 
  
Nieuwe jeugdcommissie is gestart 
 
Het heeft even geduurd maar we hebben 
een nieuwe jeugdcommissie.  
Nick Slaats en Sabine Hagoort gaan de 
jeugd opleiden, ze zijn ondertussen al 
gestart met een basiscursus en er zal 
meer gaan volgen.  

 
 
 
Het is erg lastig om midden in het sei-
zoen nog ‘even’ alles te moeten regelen 
maar het is ze wel gelukt! Sabine en 
Nick, heel veel plezier met het opleiden 
van nieuwe vissertjes! 
 

Het bestuur. 

     Jeugd DOEDAG 25 mei 2019 

Karpermarathon 31 mei-2 juni 2019 



 

 

De uitslag: 
1e Robert en Ferry,  97.3 kg; 
2e Bert en Patrick,  20.8 kg;  
3e Ronald en Jan      18.2 kg;  
4e Gido en Ybie         11.1 kg; 
5e Hennie en René        9.4 kg; 
6e Anton en Bas             5.8 kg; 
7e William en Remco      4.8 kg; 
8e Jan en Eduard            3.6 kg. 
En de rest geen vis maar wel allemaal 
een prijsje. 
 
Hierbij wil ik ook ‘de Snoekbaars’ be-
danken voor de sponsoring en de we-
gers en de kantinemensen voor hun 
hulp! 

Andries. 

Vandaag zijn we voor alweer de 5e 
keer gaan vissen met een klas van het 
Lodenstein college uit Hoevelaken.  
17 leerlingen en nog een aantal bege-
leiders hebben een super gezellige tijd 
gehad en mooi weer maar helaas geen 
visje gevangen. Na het vissen even wat 
gegeten en gedronken en helaas komt 
er ook weer een eind aan. 

Hengelsport Centrum Nijkerk bedankt 
voor de friemelbeestjes (maden). 
Tot volgend jaar!                           

Henk. 

Met 31 koppels zou het volle bak zijn 
aan de Arkervaart in Nijkerk, maar he-
laas hadden 4 koppels zich afgemeld. 
Dat het vissen bij de dames steeds 
populairder wordt, kijk maar naar de 
serie “De Visvrouwen” van Sportvisserij 
Nederland op RTL 4,  was ook te mer-
ken want er hadden zich nu ook bij ons 
twee vrouwelijk deelnemers ingeschre-
ven voor deze koppelwedstrijd en we 
hopen dat het niet eenmalig was. 

Iedereen was op tijd aanwezig voor de 
loting die om 7:30 uur van start ging. 
Ook dit keer werd er geloot in twee 
vakken waarbij de kopplek in vak A 
geloot werd door het koppel Vasco 
Besseling / Kaylee Goedhart en in vak 
B was dat Theo Pelgrim/ Joop Jansen. 
De smiley, extra lotingsprijs, werd ge-
trokken door het koppel Gert Worst en 
Frits Coert. Heren veel plezier ermee. 
 
Na de loting allemaal naar de Oostkant 
van de Arkervaart voor de wedstrijd 
van 9:30 uur tot 14:30 uur. 
In die vijf uur tijd werd er matig gevan-
gen en was het alles uit de kast halen 
om toch maar de nodige kilo’s in het 
net te krijgen, die bestonden het meest 
uit mooie blieken en voorns en hier en 
daar een bonus vis (lees brasem). 
 
De kopplek in vak A had het koppel 
Vasco Besseling / Kaylee Goedhart 
geen windeieren opgeleverd want die 
werden vak-winnaar met 6,910 kg 
In vak B was het beste koppel en te-
vens overall winnaar Jan Schoonewel-
le / Henk Lokhorst met een gewicht van 
8,320 kg.  

Dame en heren hartelijk gefeliciteerd 
met dit resultaat. 

Voor de overall winnaars was er ook 
nog een extra prijs die aangeboden  
werd door Hengelsport Centrum Nij-
kerk, bedankt Martijn.  
 
Met dank aan de deelnemers, de vrij-
willigers en sponsors  
die deze dag tot een mooie en succes-
volle dag hebben gemaakt. 

 
 

De Wedstrijdcommissie 
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 

Visklas 6 juni 2019 

Witvis koppel 22 juni 2019 


