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Wie, Wat, Waar? 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 

Uitnodiging 
 

Het bestuur nodigt u  hierbij uit voor de  
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8  januari 2021. 

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

en samen te toasten op het nieuwe jaar. 

 

Al weer het laatste verenigingsblad van 2020. Ik weet niet wat jullie er van vinden, 
maar ik vond het een vervelend jaar. Al mijn normale routines vielen in het water. In 
januari al had ik met mijn visvrienden de bekende jaarlijkse visvakantie naar Noorwe-
gen gepland en samen met mijn echtgenote en vrienden van ons zouden we eind 
mei een weekje naar Sicilië gaan en in september een weekje naar Valencia. Nou 
dat viel dus allemaal tegen. We mochten Noorwegen niet in, in Italië waren we niet 
veilig en hetzelfde overkwam ons na een hoopvolle zomer dus uiteindelijk wat betreft 
Valencia. Wat rest is dat we nu kunnen kwartetten met de vouchers voor vliegtuigen, 
auto huur en gehuurde huizen. Ook gezellig natuurlijk, maar minder dan de geplande 
vakanties. Eigenlijk beschrijf ik nu wel een ongekende luxe! Sommige van ons kun-
nen zich maar net een dagje naar de Efteling veroorloven; Oeps sorry, naar de Velu-
we op de fiets bedoel ik natuurlijk! Nu ik er zo over nadenk schaam ik me wel een 
beetje met mijn geklaag! Feit is of je het nu breed hebt of niet, plannen maken om 
samen leuke dingen te doen was er niet echt bij dit jaar! Ook dat is natuurlijk niet 
waar. Want eigenlijk waren we genoodzaakt om weer terug te vallen op vertier zoals 
we in de jaren 60 en 70 kenden. Leuk een dagje uit met het gezin. Pa prutsend met 
een hengeltje langs het water. Ma lekker in het zonnetje zittend langs de waterkant 
of tegen de dijk. De kinderen die zich onderaan de dijk in het water vermaken of met pa samen met de hengel aan het 
prutsen zijn. Of gewoon (zonder aas) lekker achterover in een stoel naar je dobber kijken en dan je tong in je keel laten 
zakken.   
 
Doordat ik in januari een ongelukje heb gehad en begin februari was geopereerd voor het herstel had ik zeker in het voor-
jaar tijd genoeg om dit allemaal te kunnen aanschouwen. Tijdens mij wandelingen en fietstochtjes kreeg ik soms echt het 
gevoel dat het voor gezinnen veel gezelliger was dan voorheen. Dat het hengelen opnieuw ontdekt werd is ook wel duide-
lijk als we naar de leden aanwas kijken. Van 2647 leden in 2019 zijn we gegroeid naar 3046 leden in 2020. Een toename 
van maar liefst 15%. Ongekend mag ik wel zeggen! 
Ik realiseer me ook dat het voor de mensen die georganiseerd wedstrijden willen vissen een nare periode was. De vrijwil-
ligers die deze wedstrijden normaal organiseren moesten helaas op de handen blijven zitten en wedstrijden mochten tot 
ver in de zomer niet georganiseerd worden. Toen het weer mocht gingen onze vrijwilligers gelukkig voortvarend te werk 
en hebben we nog verschillende witvis en karper wedstrijden kunnen organiseren. Ja, zelfs individuele wedstrijden alleen 
voor onze leden als vervanging voor het clubkampioenschap witvissen zijn nog gerealiseerd.  
 
Ook als bestuur hebben we een rare periode achter de rug. Bij gebrek aan een Algemene Ledenvergadering hebben we 
moeten werken met een niet vastgestelde begroting. Daarnaast hadden we natuurlijk te maken met veranderingen in in-
komsten (bijv. de kantine was gesloten) en uitgaven (ja, die gaan wel gewoon door). Nu ik dit schrijf zijn de sportkantines 
weer gesloten en mogen we maar met maximaal 30 personen bij elkaar komen. Het is daarom onzeker of de geplande 
ALV nog wel kan doorgaan. Lukt dat weer niet, dan zou dat betekenen dat we misschien nog wel een heel jaar op de 
winkel moeten passen zonder dat jullie als leden ons kunnen legitimeren met een opdracht in de vorm van een vastgestel-
de begroting. Geloof me, dat bestuurt niet fijn! 
 
Mensen misschien tegen beter weten in, hoop ik dat iedereen in goede gezondheid is en blijft. Ik hoop dat vele nieuwe 
leden (maar natuurlijk ook onze “oude” leden) nog jaren zullen blijven vissen en het voor hen een herontdekte hobby 
wordt. Ik hoop veel van die nieuwe gezichten te zien tijdens onze jaarlijkse Kerstwedstrijd en de nieuwjaarsreceptie (we 
weten niet of dit door mag gaan) en misschien wel tijdens activiteiten volgend jaar. 
Het bestuur bedankt al onze vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Verder wenst het bestuur iedereen die we voor 
die tijd niet meer zien een heel fijne feestdagen, een goede en gezellige jaarwisseling en alvast een gelukkig en bovenal 
gezond 2021. 

Voorzitter Dirk Wever. 



 

 

De eerste marathon van dit jaar, er 
waren vissers die hun tent in de regen 
of tussen de regenbuien door op 
moesten bouwen.  
Er waren 12 koppels, het is een gezel-
lig weekend geweest en er zijn 4 kar-
pers gevangen met een totaal gewicht 
van 36,9 kg. 
 
Uitslag: 
1e Jan en Marco, 2 karpers 20,1 kg; 

2e Gerard en Stein, 1 karper 9,2 kg; 

3e Kees en Sabine, 1 karper 7,6 kg. 

De rest werd dus 4e.   

Wij willen ook de mensen bedanken 
die ons hebben geholpen met de wed-
strijd zoals de tractor chauffeur, de 
kantine medewerkers en de sponsors 
de Snoekbaars Almere;  
de Karpergigant;  
Computerpaniek Hoevelaken. 
 

De karpercommissie 
Andries en Rien 

Zaterdag 12 september streden 43 
individuele vissers en 5 teams 
(korpsen) aan de westkant van de 
vaart om de prijzen, aan het weer lag 
het niet, super visweer.  
De visserij kwam bij iedereen maar 
moeilijk op gang. Met name kleine 
voorntjes werden veelvuldig gevangen. 
Later in de wedstrijd vingen sommige 
aan de caster toch de mooiere vissen 
die voldoende waren om zich in de 
prijzen te vissen.  
 
Uitslag individueel: 
1e M. de Jong   4600 gram; 
2e Jan Tunessen   4025 gram; 
3e Simon van de Kolk  3680 gram. 

 
 
Uitslag teams: 
 
1e  Strakke Cupsetje   13 pnt; 

2e Hoop op Geluk    18 pnt; 
3e Traper Nederland   21 pnt; 
4e Hengelsport centrum Nijkerk 24 pnt; 
5e `D Oldtimers    34 pnt. 
 

Ton Post 
 

 
Karpergigant in samenwerking met 
karpercommissie Hoop Op Geluk. 
 
We zijn om 18.00 begonnen met de 
loting en we hebben het reglement 
door genomen. Daarna zijn alle vissers 
naar hun stek gegaan en begonnen 
met het opbouwen van hun tenten en 
de hengels klaar maken. Om 19:00 uur 
begon de wedstrijd, het werd een druk-
ke nacht voor de wegers,  Andries en 
Koen zijn er 3 keer eruit geweest om te 
wegen. De 2e nacht viel het wel mee, 
Bert en Koen moesten er toen gelukkig 
maar 1 keer uitrukken om te wegen. 
 
Er zijn totaal 9 karpers gevangen met 
een gewicht van 74,5 kg. 
 
1e Geertjan en Dave 3 karpers  21,2; 

 

2e Andries en Gerco, 2 karpers 18,7; 

Hoop Op Geluk 
 

Karpermarathon 28 t/m 30 augustus  Witvis open Concours 

Karpermarathon 11 t/m 13 september 



 

 

 

3e Bert en Rien, 2 karpers         18,0kg 

4e Gido en Henk, 1 karper         9,2kg 

5 Ferry en Robbert, 1 karper        7,4kg 

De andere koppels hadden geen vis 
maar wel een prijs. iedereen bedankt 
voor het meedoen en tot volgend jaar! 

Anton, Bert en Rien voor de hulp, 
de Snoekbaars voor de sponsoring   
en natuurlijk niet te vergeten  
de tractorchauffeur, kantine personeel 
en de wegers! 
  

Andries 

Sport- en beroepsvisserij starten aan-
dag 28 september met het derde jaar 
van het vierjarige onderzoek naar de 
visstand op de Zuidelijke Randmeren. 
Twee weken lang vist men met de zo-
genaamde zegen (sleepnet) op het 
Gooimeer, Eemmeer en Nijkerker-
nauw. Medewerkers van Sportvisserij 
(MidWest) Nederland zijn aan boord 
om het onderzoek te begeleiden. 
 
Na het meten van de gevangen vis-
soorten zetten de onderzoekers alle 
vis direct weer terug. Om meer te we-
ten te komen over het migratiepatroon 
van brasem en de eventuele uitwisse-
ling tussen wateren, krijgen bij dit on-
derzoek verschillende brasems een 
zender om ze te kunnen volgen. 
 
De beroepsvisserij en sportvisserij op 
de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, 
Eemmeer en Nijkerkernauw) zijn sinds 
het najaar van 2018 bezig met een 
uniek experiment. Vier jaar lang vissen 
beroepsvissers op deze wateren alleen 
met fuiken op aal. Met hun sleepnetten 
(de zogenaamde zegen) vissen ze 
alleen in samenwerking met de sport-
visserij ten behoeve van monitoring/
onderzoek voor het experiment.  
Aan het einde van de vierjarige onder-
zoeksperiode evalueren sport- en be-

roepsvisserij het experiment. 
Verspreid over de Zuidelijke Randme-
ren gaan de onderzoekers verschillen-
de zegentrekken uitvoeren. Op de 
meeste dagen zijn zelfs twee boten/
onderzoek ploegen actief. Net als vorig 
jaar krijgt een dertigtal brasems (dus 
straks zestig in totaal) in samenwer-
king met Wageningen Marine Re-
search (WMR) een zender. Op strate-
gische locaties, zoals bruggen en in- 
en uittrekpunten, zijn ontvangers ge-
plaatst. Zwemt een brasem met zender 
langs een ontvanger, dan volgt er een 
signaal en zo brengen de onderzoe-
kers de komende jaren 
het migratiepatroon van brasem in 
kaart.  

Bron sportvisserij MidWest Nederland 

 

Henk Stob, onze barcommissaris was 
heel erg blij dat het clubhuis weer open 
mocht en hij weer lekker kon kokkerel-
len voor de vissers. Daarom had hij 
een ultramoderne automatische uien-
snijder aangeschaft die zijn werk in de 
keuken makkelijker maakt. 

 

Ook een modern zelfreinigend brood-
rooster stond al lang op zijn verlang-
lijstje, die heeft hij nu ook. 

Maar net toen hij die super keuken-
tools wilde gaan gebruiken moesten 
we weer dicht van de regering.  

Henk helemaal in zak 
en as. Hopelijk mo-
gen we snel weer 
open zodat Henk 
weer naar hartenlust 
met zijn super moder-
ne keuken gerei aan 
de slag kan! 

Bob Schrijfop 

(Vervolg op pagina 4) 

Witvis overige wedstrijden 
 

Kerstwedstrijd 19 december, alleen leden, pauze 30 min, € 7,50 pp, inschrijven mogelijk tot 8 december. 

Loting 08.30u, vissen van 10.00u tot 13.30u, prijsuitreiking ca 15.00u. En zoals altijd heeft iedereen prijs,  

ook voor jeugdleden. Tussen de middag zorgen wij voor een warme hap en een koel of warm drankje. 

Voor inschrijven kijk op onze website. 

Bedankt!! 

Vervolg visstandonderzoek Henk baalt enorm! 



 

 

Hans Kraak is begin dit jaar gestopt bij 
de witviscommissie waar hij vanaf 
2018 de wedstrijden hielp organiseren. 
Hans zat meest achter de computer de 
inschrijvingen in te kloppen en de 
plaatsloting in te vullen. Alles zichtbaar 
op het grote scherm in ons clubhuis. 
Dan alles inpakken en snel naar het 
water waar hij een geduchte tegen-
stander bleek.  

Hans vangt zijn visjes 
namelijk wel! Na af-
loop de uitslagen in de 
pjuter en natuurlijk op 
het scherm. Hij deed 
dit week in week uit en 
altijd goed.  
 
Normaal zouden we 
Hans in "de Visburg" 
even in het zonnetje 
hebben gezet voor het 

vele werk wat hij voor de club en haar 
leden heeft verzet. Helaas kan Hans 
door het Corona virus niet in het club-
huis komen en hebben we dus niet de 
kans om dit te doen.  
Dan maar even zo Hans… 

En zo gauw het kan en mag zullen wij 
jou op gepaste wijze bedanken in "de 
Visburg". 
 

Het bestuur. 

Gezelligheidscommissie 
 
 
 
 
 

Frits Coert 

Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine Hagoort 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nick Slaats 

Hans Kraak gestopt Onze commissies 

Karpercommissie 
 
 
 
 

Andries van Essen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rien van Dasselaar 

Witviscommissie 
 
 
 
 

Ton Post 

 

 
 
 
Klaas Bast 

 

 
 
 
 
Rinus van `t Hazeveld 

 
 
 
 

Gert Jan van Kooten 


