
 

 

29e jaargang no.5  oktober 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 

 
 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? Vakantie spektakel 2019, waar een vereniging groot in kan zijn. 
 
Vrijdag 30 augustus kwamen de ouderen kin-
deren van het vakantiespektakel weer naar 
de Sluiswachter vlak bij ons clubhuis om daar 
te vissen. Er was gemaaid en een stuk de 
waterplanten weggehaald zodat de kids ook 
echt konden vissen. En dat deden ze goed! 
Er was een meisje dat er zeker 32 heeft ge-
vangen!  
 
 
 

We hadden zoals gezegd een groot stuk laten maaien maar dat was met bijna 
50 kinderen nog wel krap. Er werden hengelsets verkocht met tuigjes die een 
aantal vrijwilligers een paar weken er voor hebben gemaakt. Henk onze bar-
commissaris heeft 60 porties patat gebakken waar niets van over bleef. Aan 
het water heeft nu eenmaal iedereen honger. Er is over het geheel veel vis 
gevangen, leuk voor de jeugd en voor de begeleiders. Hengelsport Centrum 
Nijkerk bedankt voor de friemelbeestjes (maden) en het lokvoer, het heeft ze-
ker geholpen! 
 
Jongste helper was Sander Brinkhorst, hij heeft bij ons alle jeugdcursussen doorlopen en hij wil graag 
viscoach wil worden, helaas is Sander nu nog te jong maar hij gaat zeker de opleiding volgen. 

 
Iedereen die ons geholpen heeft,  
Sander Brinkhorst (foto rechts),  
Henk Stob, Gert Worst, Hans Klok,  
Bren de Jager, Kees Hagoort,  
Andries van Essen, Rinus van ’t Hazeveld 
en Dirk Wever heel erg bedankt!  

hsv Hoop Op Geluk 
                     Nijkerk 

Beste leden, de voorbereidingen voor de VISpas 2020 zijn al in volle gang, begin 
november vind de automatische incasso plaats en worden de facturen verstuurd met 
de acceptgiro’s. 
Mutaties doorgeven. 
Als u uw betalingswijze wilt veranderen of verhuizingen etc. neem dan z.s.m. contact 
op met het Servicebureau van sportvisserij Nederland, te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnr. 
0900-2025358 of via mail ledenadministratie@vispas.nl, houdt uw VISpas gegevens bij de hand dat 
muteert sneller.  
Facturen. 
De facturen worden medio november 2019 naar u verzonden en de automatische incasso vind meestal 
begin november plaats.  
Botenleden. 
Leden met ligplaats in onze botenhaven, U krijgt een factuur voor uw VISpas en het liggeld in één, wilt 
u overgaan naar automatische incasso zie “mutaties doorgeven” hierboven. 
Tot slot.  
Voor 1 december 2019 betaald = uw VISpas 2020 voor 01 januari 2020 in huis.  

 
Rien van den Broek, Penningmeester. 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  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  

Witvis clubkampioenschap 
 

Data: 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 

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. 

Arie Bos 50 jaar verenigings controleur. 
 
Arie bos (84) is bij heel veel vissers een bekend gezicht. Hij controleert al meer dan 50 jaar 
voor Hoop Op Geluk. Arie is veelal in de Nijkerker polder te vinden, daar vist hij zelf ook 
graag. Arie vist overigens ook veel met de gezelligheidswedstrijden mee. Zijn 1e contro-
leurspas ontving jij op 18 december 1968, na zo`n 40 jaar volgde hij de cursus controleur 
sportvisserij. In de begin dagen moest er veel worden gecontroleerd samen met 14 colle-
ga`s. er werd toen veel gestroopt op vooral paling. Nu heeft Arie nog 2 collega`s, bij contro-
les heeft ook nagenoeg iedereen de juiste papieren. Arie heeft door zijn rustige manier van 
optreden eigenlijk nooit problemen aan het water gehad, hebben ze geen juiste papieren 
verkoopt hij een dagkaartje.  

Arie heeft goede contacten bij de Boa`s en politie, vind hij een fuik of iets derge-
lijks belt hij hun ook gelijk op. Zelf mag hij die niet uit het water halen, daar is het 
bevoegd gezag voor. Als u Arie eens aantreft bij ons clubhuis of gewoon in de 
polder kan hij u nog veel leuke anekdotes uit die 50 jaar vertellen.  
 
Wat doe je als vereniging nou als je erachter komt dat je een controleur hebt die 
al meer dan 50 jaar controleert? Dat weet Arie nu ook, hij is geïnterviewd in zijn 
geliefde polder en staat in de september uitgave van hét visblad. Nog meer?  
Dat hoort Arie eerst en dan zullen we de leden vertellen of en wat we nog meer 
voor Arie in petto hebben. 
 
Arie, super prestatie voor hsv Hoop Op Geluk, zijn leden en bedankt namens 
ons allen! 

Medewerkers en bestuur Hoop Op Geluk 



 

 

Er werden 2 steuren uitgezet, een van 
84 cm lang en 4,4 kg en een van 92 
cm lang en 5,7 kg. 
 
Net een dag nadat het nieuws werd 
vrijgegeven (de steuren zijn al eind 
maart uitgezet) werd er een gevangen 
dinsdag 9 juli door dhr. Jan van de 
Poll. Mooie vangst van een mooie vis! 

Vandaag werd er gevist aan de West-
kant van de Arkervaart met 30 kop-
pels. Wat het vissen betreft daar kun-
nen we kort over zijn want met veel 
kleine vis, weinig beet en veel regen 
was dit niet een van de beste dagen. 
Maar zoals bij ieder wedstrijd zijn er 
winnaars en vandaag waren dat de 
koppels in: 
Vak A:  Ton Post / Luc Vercammen 
met 3.710 kg 
Vak B:  Anton van Verseveld /  
Carl Visser met 3.290 kg 
Hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat. 

Ook was er weer een extra prijs voor 
de overall winnaars, aangeboden door 
Hengelsport Centrum Nijkerk.   
 
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. 

De grootste karper werd gevangen 
door Niels en Arno, 9,7 kilo.  
De meeste brasem door Gido en Ybie. 
De grootste steur door William en 
Remco. 
 
En de pechprijs was voor Bert 
en Patrick. Als jullie de foto 
zien dan snappen jullie wel 
wat ik bedoel… 
  
 
Totaal zijn er 9 karpers gevangen met 
een gewicht van 58.8 kg. 
 
1e Robert en Jan, 3 karpers, 23,7 kg; 
2e Niels en Arno, 2 karpers, 15,9 kg; 
3e Wilco en Nick, 3 karpers, 12,8 kg; 
4e Gido en Ybie, 1 karper, 6,4 kg. 

Iedereen bedankt voor de hulp en on-
ze sponsors de Snoekbaars in Almere 
en HookupBaits uit Nijkerkerveen. 
  

De karpercommissie. 

Hoop Op Geluk Nieuws 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 
Dit jaar is het al weer de 6e keer jeugdvisnacht, er waren 
maar liefst 20 kinderen dus dat is weer dolle pret. Er waren 
ook 2 meiden en die hebben echt hun mannetje gestaan. 
Het duurde even maar iedereen zat uiteindelijk bij hun be-
geleiders. Toen vol gas met de trekker het eten naar de plek 
brengen, want aan het water krijg je honger. 
Al snel werd de eerste vis gevangen, en ook bijna iedereen 
was er bij. Wij gingen nu met ijs en een lekker slaatje het 
gat rond want aan het water krijg je snel trek.  
Hierna werd er nu ook een steur gevangen, de kinderen 
vonden het maar een rare vis. Zo tegen vijven gingen we 
barbecueën, er werd lekker gegeten want aan het water….  
 
We hadden dit jaar weer een echte mysterie gast, Marco 
Kraal je weet wel van Vis tv! Rust kreeg hij bijna niet, na 

een hapje te hebben meegege-
ten (ja, ook Marco krijgt trek aan 
het water dus!) met de kinderen 
op de foto. Hierna ging Marco 
nog het gat rond en even bij elk 
kind kijken op de stek. Ondertus-
sen was het bedtijd (jaja), maar 
het was nog lang feest bij de 
stekken dus slapen ho maar. 
 

Zaterdagochtend ontbijten in de kanti-
ne, echte karpervissers eten gebak-
ken ei met spek, het ging er in als 
koek. Want na een nacht aan het wa-
ter…. U raad het al!  
Snel terug naar de stek, vissen blijft 
spannend. En na gedane arbeid is 
het goed eten, dus tussen de middag 
een lekker broodje hamburger / fri-
kandel / kroket en een paar patat-
jes…. 
 
Aan alles komt een eind, de vissers hebben gevangen: 1 
steur, 1 graskarper, 3 karpers, 1 brasem en een stuk of 20 
baarsjes waarvan een van 5.2 cm dus de kleinste. 

    Ik wil graag alle mensen die gehol-
pen hebben bedanken, en ooK de 
sponsoren bedankt, Hsv Hoop Op Ge-
luk, Boni, Griet, Van Wijnen Makelaar 
en assurantie kantoor, Schilderbedrijf 
Kuijt, Jan Roubos, Van De Baan Tui-
nen, Computer service Hoevelaken, 
Hengelsport Centrum Nijkerk, Kj mon-
tagetechniek. 
En natuurlijk Marco Kraal bedankt! 

 
Henk 

     Albino steuren in de plas Karperkoppelnacht 26/27 juli 2019 Witviskoppel 20 juli 2019 

1e koppel, Robert en Jan 



 

 

Zaterdag 10 Augustus 2019 werd er 
met et 22 koppels aan de Vaart gevist. 
 
De smileys, een veiligheidspakket aan-
geboden door Henri & Herman Opel 
Amersfoort, werden geloot door Gert 
Jan van Kooten in vak A en Ton van 
Scherrenburg in vak B.  

 
We hadden een 
harde Zuidwes-
tenwind en die 
maakte het vissen 
wel heel erg las-
tig. Met wind-
kracht 5 lijkt de 
vaart wel de 

Noordzee met hoge golven en rare 
stromingen tot gevolg. 
Wij denken dat mede door deze weers-
omstandigheden de vangsten niet goed 
waren. Die vangsten bestonden uit veel 
kleine vis. Toch zijn er die, onder deze 
moeilijke omstandigheden, nog aardig 
wat vis kunnen vangen. 
 
De individuele extra prijs voor de vak 
winnaars, aangeboden door Hengel-
sport Centrum Nijkerk, werd gewonnen 
door:  
Peter Looyen in vak A met 3,860 kg en 
Adri Meester in vak B met 3,630 kg. 

Het winnende koppel was vandaag:   
Rene Graat / Jan Tunnesen met 6 pun-
ten en een gewicht van 4,310 kg 
Heren gefeliciteerd met dit resultaat. 
 
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 

Het mag maar weer eens gezegd wor-
den, we hebben een tweetal sponsors 
die stil en anoniem op de achtergrond 
altijd voor ons klaar staan. 
Het is daarom goed om deze bedrijven 
eens te noemen, zeg maar eens ‘in het 
zonnetje zetten’. Zij dragen een groot 
deel bij in het goed functioneren van 
onze installaties van het clubhuis. 
 
Zo doet Schoonderbeek Centrale Ver-
warming B.V. al jaren onze ketel en 
bijbehorende apparatuur onderhouden 
en vraagt daar geen cent voor! 

En Loodgietersbedrijf Van Dasselaar 
BV maakt zijn slogan ‘Uw betrouwbare 
loodgieter in Nijkerk en omstreken’ ook 
helemaal waar. Zij zorgen er altijd voor 
dat ons rioolsysteem goed blijft werken 
en dat de waterleidingen niet kapot 
vriezen in de winter, en ook voor nop! 

Daarom langs deze weg nogmaals 
dank voor jullie steun en hulp,  
 

Bestuur en medewerkers  
hsv Hoop Op Geluk. 

Langs deze weg willen we Matthijs van 
Goor bedanken voor de geschonken 
visspullen. Matthijs kan helaas zelf niet 
meer vissen en heeft zijn hele hengel-
sportuitrusting aan de vereniging ge-
schonken, voor de jeugd of de op-
brengsten ervan voor de jeugd.  
Nu hebben we op een vaste hangel na 
alles zo`n beetje verkocht, grootste 
deel met de DoeDag en de rest beetje 
bij beetje aan vissers. 
 
We hebben voor het geld 10 karper-
stoelen en 4 onthaakmatten aange-
schaft die we op de jeugdvisnacht voor 
het eerst gebruiken.  
 
Namens bestuur en jeugdvissers ont-
zettend bedankt voor je schenking. 
 

Het ontwerp 
van de VIS-
pas 2020 is 
klaar.  
 
 
 
 
Er werd massaal gehoor gegeven aan 
de oproep om je leukste visfoto in te 
sturen en zo kans te maken om op de 
VISpas te komen. Uit de bijna 1.500 
inzendingen zijn vijf winnaars gekozen. 
Wilco de Bruijne, Savannah van Duijn, 
Rens Bruijn, Joran Blokzijl en Rik Bons  

 

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 

Witvis Gescheiden koppel 

In het zonnetje 

 
 
 
 
 
 
 

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

          Like onze facebookpagina!  

Matthijs bedankt 

de VISpas 2020 


