
 

 

29e jaargang no.6  december 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 

Andries Dekker 
06-50943402 

(niet op zondag)  
 

Barcommissaris 
H. Stob 

06-40831341 
 

Witviscommissie 
H. Kraak 

033-2012680 
 

Karpercommissie 
A. van Essen, 
06-48203648 

 
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? 

Mijn sportvisserij (.NL) 
 

Erg makkelijk, je kunt via dit platform heel makkelijk het volgende zelf volgen en / of aanpassen: 

• Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden; 

• Een adreswijziging doorvoeren; 

• De keuze tussen Visplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven; 

• De Vispas opzeggen, per einde van het jaar; 

• Een duplicaat Vispas bestellen; 

• De MeeVistoestemming aanvragen. 
Het enige wat je moet doen is je laten registreren via www.mijnsportvisserij.nl en als je al een Vispas in 
je bezit hebt dan kan je deze koppelen met je registratie.  
 
Ga eens kijken en ondervind hoe gemakkelijk je lidmaatschap te beheren valt. Gewoon Doen! 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

 
 
 
 
 
 
 
          Ga naar onze webshop of kom eens langs  

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

Uitnodiging 
 
 

Het bestuur nodigt u  hierbij uit voor de  
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3  januari 2020. 

 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in  "de Visburg"  
om elkaar in een ongedwongen sfeer de hand te schudden  

en samen te toasten op het nieuwe jaar. 

Bijna weer de jaarwisseling, weer een hoop mooie visherinneringen en vooruitzichten op nog veel 
meer mooie vismomenten. Ook onze vereniging zal het komende jaar weer volop mooie momenten 
gaan organiseren. De diverse commissies hebben eind november weer bijeen gezeten om de datums 
en activiteiten af te stemmen, de nieuwe datums komen in de volgende editie en vanaf eind december 
op de site. Die site wordt overigens ook compleet nieuw, na jaren komt er een nieuwe beheerder die 
ook onze facebook pagina zal vullen met leuke artikelen. Kees succes! 
 
Ook bestuurlijk verandert er nogal wat, onze penningmeester en secretaris zullen aftreden de volgende 
Algemene Leden vergadering in 2020. Voor de secretaris wordt al maanden hard gewerkt om de za-
ken over te gaan dragen aan onze nieuwe secretaris Rien. Helaas hebben we nog geen nieuwe pen-
ningmeester kunnen vinden. Dus hierbij nogmaals de oproep om deze leuke verantwoordelijke taak op 
u te willen nemen, op de laatste pagina vind u een functie omschrijving.  
 
Verder gaat de jeugdcommissie de taken van Henk steeds meer overnemen zodat Henk nog meer tijd 
krijgt voor het clubhuis, we zijn benieuwd wat voor lekkere menuutjes hij uit zijn hoed gaat toveren. 
 
Zoals altijd veel veranderingen maar dat moet ook, stilstand is achteruitgang en vers bloed zorgt voor 
nieuwe ideeën en activiteiten. Onze vereniging bestaat in 2022 al 90 jaar en is nog altijd jong van 
geest en volop bezig om onze leden zo veel mogelijk visplezier te bieden.  
 
Iedereen een fijne jaarwisseling en een heel mooi, gezond en visrijk 2020 toegewenst! 

Het bestuur. 



 

 

Datum Soort Kosten Inschrijven 

tot uiterlijk 

Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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  via mail, h.kraak@hoopopgeluk.nl  
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. 

Proefvissen op een Nijkerkse siervijver 
 
We zijn al een poosje aan het werk met het project Sportvissen Op de Kaart 
(SOK). In dat project willen we de hengelsportfunctie op een aantal geselecteerde 
siervijvers versterken. We hebben daarvoor in overleg met de gemeente een paar 
vijvers gekozen. Nu weten wij eigenlijk maar heel weinig van die vijvers. Ja, zo nu 
en dan spreek je eens iemand die er ooit wel eens gevist heeft, maar actuele in-
formatie over de visstand ontbreekt dus. 
 
Als bestuur hebben we daarom besloten 
om zelf maar eens te gaan proefvissen. 
Gewoon met een paar bestuursleden 
naar zo’n vijver gaan en dat met ver-
schillende technieken kijken wat er te 

vangen is (bijkomend voordeel is dat wij dan ook nog eens aan vissen toe ko-
men!). Plannen van zo’n sessie blijkt echter nogal lastig. Iedereen wil wel, maar 
kan eigenlijk nooit op dezelfde dag. Zelfs een lekkere lunch met door de voorzitter 
gerookte ganzenborst kon alleen de penningmeester verleiden. Dus gingen afgelo-
pen vrijdag de voorzitter en de penningmeester getweeën aan het proefvissen. De 
keuze was gevallen op de vijver bij de rotonde naar de Bunschoterweg. 

 
Om 09:00 waren we klaar om te voeren en te beginnen met vissen. De een  met 
de match en de ander met de 11.5 meter lat. Waterdiepte zo ongeveer 130 a 140 
cm. Al snel melden de eerste blieken zich. Deze werden vooral  aan de vaste stok 
gevangen en afgewisseld met prachtige rooie rijders (ruisvoorns). Alles werd ge-
vangen aan een grote made met een caster. 
 
Zo tegen 11:00 uur begonnen ook de 
mamma’s en pappa’s van de blieken zich 
te melden. Gezien de lengte en het ge-
wicht daarvan, zwommen die er al een 
paar jaar rond in de vijver. Wat een sport 
op dat ondiepe water! De dril van elke                 
brasem koste minimaal 10 minuten en 

           een lamme arm (wij zijn niet zo geoefend  
    natuurlijk!). Het elastiek van de voorzitter 
    is zo opgerekt dat het niet meer terug wil 
    in de topset! 
 
Op de voerstekken begon zo rond 12:00 uur het water gewoon te bruisen van de azende 
brasems. Het gezamenlijk eindresultaat van een prachtige vissessie: 10 grote brasems van 
elk zo’n 3 kg, een paar kleinere brasems, ca 20 blieken, ca 25 ruisvoorns (waaronder 
prachtige exemplaren van ca 30 cm), een paar blankvoorns en 1 baarsje (de voorzitter had 
20,3 kg vis!). In tijden niet zo’n prachtige vissessie gehad. Wat geven die brasems een 
sport in dat ondiepe water! 
Een week later hebben Bren de Jager en Arjon van Kommer hier ook een sessie gevist, 
daarbij werden grote zeelten tot 50 cm gevangenen en veel brasems. Een topwatertje dus! 

 

Rien met een mooie vis. 

Dirk op de vaste stok vangt ze ook. 



 

 

De vissers die de hele competitie heb-
ben mee gevist hebben totaal 48 kar-
pers gevangen en met de vrije vissers 
erbij zijn er 55 karpers gevangen met 
een totaal gewicht van 316,5 kg. Dat is 
wel even anders dan vorig jaar… 
  
Eindstand competitie: 
1e Robbert  16 karpers  105  kg; 
2e Wilco   11 karpers   68,8 kg; 
3e Guido  4   karpers 28,3 kg. 

 
Na de prijsuitreiking 
zijn we met ze allen 
ter afsluiting gaan 
BBQ’en, dat was 
erg gezellig.  
Alle sponsoren, 
Rien Dasselaar en 
de Snoekbaars be-
dankt.  
En iedereen van de 
kantine, wegers en 
de tractorchauffeur 
bedankt! 

Andries. 

Vandaag de jaarlijkse wedstrijd gevist 
tegen de vissers van hsv ‘de Poepen-
kolk’ uit Elburg.  
Al snel kwamen de eerste vissen bo-
ven, hoofdzakelijk blieken en hier en 
daar een voorn en baars.  
Iedereen kreeg in de pauze een brood-
je kroket en een slaatje, daarbij een 
blikje fris of één borreltje. Het was 
even echt gezellig aan de waterkant en 
het werd zeer gewaardeerd door de 
vissers.  

Stoppen en inpakken 
en wegen, dan naar 
het clubhuis waar 
voor iedereen een 
zak patat klaar stond. 
Henk Stob weer be-
dankt voor het lekke-
re eten en de service! 
 
Winnaar Hoop Op 
Geluk Nijkerk,  
individueel Bren de 
Jager. 
 
 
 

Nog even de sponsors bedanken:  
Mikel Ruiters (Barten) voor de rook-
worsten, Henri & Herman voor de vei-
ligheidspakketten voor de auto,  
Evezet voor de zakken voer en  
Hengelsport Centrum Nijkerk voor de 
waardebonnen, het was weer top! 
 

Bren. 

Half 11 begonnen met de loting van de 
plekken, daarna heeft Jaap iedereen 
naar hun plek gebracht. Om 12 uur zijn 
we begonnen. 
  
Zo rond 18.00u de eerste karper ge-
vangen door Bert en Kenny, om 20.00 
zijn we met bitterballen en een lekker 
borrel rond gegaan, die ballen waren 
zo op! 
 
Zaterdag om 17.00u begonnen met de 
BBQ, het was weer goed geregeld, na 
2 uur BBQ weer naar de hengels te-
rug. Er werden gelukkig nog wel kar-
pers gevangen. 
 
Er zijn 6 karpers gevangen, 4 voor de 
Nederlanders en 2 voor de Polen met 
een totaal gewicht 56,6 kg.  
Nederland had totaal 27,2 kg. 
Polen had totaal 29,4 kg, dus Wint Po-
len voor de tweede keer op rij!  
 
De zwaarste karper gevangen door 
Arthur 19,6 kg. 

1e Arthur en Miras,  1 karper 19,6 kg; 
2e Bas en Anton,  2 karpers 14,4  kg;  
3e Dariusz en Rafal,  1 karper 9,8 kg; 
4e Bert en Kenny,  1 karper 7,0 kg; 
5e Rien en Koen,  1 karper 5,8 kg. 

  
Alle vissers bedankt voor het gezellige 
en sportieve weekend! 
 
De mensen die mij hebben geholpen in 
de kantine, wegers, vervoer van de 
aanhangers, fotografen en het bestuur 
bedankt en tot volgend jaar. 
  

Andries. 

Met vier korpsen á vijf deelnemers en 
vierentwintig individuele deelnemers 
hadden we een redelijke bezetting. 
 
Het ging vandaag moeizaam met dit 
keer geen grote brasems maar wel 
grote en kleine blieken, een paar 
mooie grote voorns en veel kleine vis 
in de vorm van baarsjes, grondels en 
schele posjes.  

Dit waren de vak winnaars vandaag:  
Vak A,  Ben Dekker     4,710 kg 
Vak B,  Breun v Bokhorst   3,350 kg     
Vak C,  Roberto Evripidou 3,100 kg 
Vak D, Ton van de Heuvel 2,810 kg 
Vak E,  Bren de Jager        3,060 kg    
 
Bij de korpsen was het korps HOG1 de 
beste met 7 punten. 

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd 
met dit resultaat. Met dank aan de 
deelnemers, de vrijwilligers en spon-
sors die deze dag tot een mooie en 
succesvolle dag hebben gemaakt. 
 

Frits Coert & Hans Kraak 

Bert Dasselaar en William Sanders zijn 
uit de karpercommissie gestapt.  
Heren, bedankt voor jullie hulp en in-
zet! 
Ook Frits Coert is gestopt bij de witvis-
commissie, Frits bedankt voor het vele 
wat je voor de witvissers hebt gedaan! 
 

Leden en bestuur. 

Hoop Op Geluk Nieuws 

Karpercompetitie kampioen 

8 tegen 8 -1 oktober 2019 

Polen Nederland 13 t/m 15 sept  

Robbert Dasselaar 

Concours individueel & korpsen 



 

 

 
De ontknoping, na 
zestien wedstrijden 
was de beste en dus  
Clubkampioen van 
het seizoen 2019,                                            
Gerrit Surquin           
  
Hartelijk gefelici-
teerd met het Club-
kampioenschap 
2019 van Hoop Op 
Geluk 

 
Nadat de uitslag bekend was volgde de 
prijsuitreiking en de huldiging. 
Eerst werden de vrijwilligers in het zon-
netje gezet met een waardebon van 
HCN. Ook aan het afscheidnemende 
wedstrijdcommissie-lid Frits Coert was 
gedacht. Hij kreeg uit handen van Hans 
Kraak een diner-bon en een mooie bos 
bloemen en van de vissers een enve-
lop met inhoud.  
Ook een diner-bon en bloemen voor 
Martijn en Grace van HCN, voor het 
super sponseren van ons “ Clubkampi-
oenschap “ .  
Iedereen kreeg naar keuze een waar-
debon van HCN of een geldprijs. 
 
Er waren bekers voor de eerste drie en 
een wisselbokaal met een bos bloemen 
voor de nieuwe Clubkampioen.  

Van al die plechtigheden krijg je wel 
honger maar geen nood ook daar was 
aan gedacht want inmiddels stond er 
een uitgebreid chinees buffet gereed. 
Het buffet was een mooie afsluiting van 
een geweldige competitie waar gezel-
ligheid, vriendschap en onderlinge con-
currentiestrijd de boventoon voerden. 
 

Frits & Hans  

 

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 

CLUBKAMPIOENSCHAP 2019 

Gerrit Surquin 

1e Gerrit Surquin 
3e Hans Kraak                   2e Roberto Evripidou 

Alle sponsors en adverteerders van hsv Hoop Op Geluk heel 
erg bedankt voor jullie steun aan onze mooie vereniging.  
 

 
Dankzij jullie konden onze commissies weer mooie dingen 
doen voor al onze  vissers! 

Vacature 
 

1e penningmeester m/v 
 
-Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het op stellen  
 en uitvoeren van het verenigingsbeleid; 
-Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur; 
-Beheert de geldmiddelen; 
-Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven; 
-Begeleidt en controleert de financiën van de commissies; 
-Onderhoudt contact met de ledenadministratie; 
-Legt verantwoording af aan de Algemene Leden vergadering  
 voor de balans en begroting van de vereniging. 
Interesse? Bel met Rien van den Broek, 06-51 081 727 


