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Wie, Wat, Waar? Van de Voorzitter 

Het 1e blad van het nieuwe jaar! Allemaal nog een heel gelukkig en vooral gezond 
2021 toegewenst. 

Nu maar hopen dat we met zijn allen snel gevaccineerd kunnen worden om dan zo 
goed mogelijk het normale leven weer te kunnen oppakken. Dat er maar snel weer 
ruimte is voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten!  

 
Het afgelopen jaar was ook voor ons als vereniging een vervelend jaar.  
Vele activiteiten moesten tot teleurstelling van de potentiële deelnemers worden afgezegd.   
Hoe vaak is ons niet gevraagd waarom sportviswedstrijden niet mochten; immers het was een indivi-
duele sport waarbij de minimale onderlinge afstand tijdens wedstrijden op 14 meter staat.  
Verder staat Sportvissen nu niet echt bekend als een kijksport met toeschouwers.  
Maar ja, wij hadden de regels niet bedacht en we snappen dat je de handhavers niet op de stoel van 
de rechter moet zetten.  Dus hoe zwart/witter de regels hoe makkelijker te handhaven. 

Een Algemene Ledenvergadering hebben we tot 2 maal toe moeten afzeggen. We gaan er voor om in 
April een Algemene ledenvergadering te plannen, dus zet voorlopig maandagavond 12 april maar in je 
agenda! Lukt het niet om daarvoor fysiek bij elkaar te mogen komen, dan wordt het een digitale verga-
dering met digitaal stemmen! Hoewel we denken dat we het als bestuur best wel goed gedaan heb-
ben, bestuurd het niet lekker als er geen vastgestelde begroting is en de jaarrekening niet is vastge-
steld.  Er gaat niks fout, maar dat voelt gewoon niet lekker!  

Een aantal jaren geleden ben ik al begonnen met aan te kondigen dat ik zou gaan vertrekken.  
De bedoeling was om na 20 jaar al te stoppen, maar toen was er geen opvolger. Die is er nu nog niet, 
maar na 22 jaar vindt ik het tijd voor een nieuwe Voorzitter. Ik ben tot de conclusie gekomen dat als ik 
blijf wachten op een opvolger, ik genoodzaakt zal zijn om tot mijn dood te blijven. Dus maak ik nu in 
april gewoon de plek vrij voor een nieuwe Voorzitter!  

Ook de Penningmeester is gestopt. Rien is in feite 2020 al gestopt als penningmeester, maar is wel 
bestuurslid gebleven en daarbij als gewoon bestuurslid de rol van penningmeester blijven vervullen en 
hij heeft gedurende 2020 ook nog de administratie nog bijgehouden. Ook hier speelt hetzelfde als bij 
de Voorzitter: er heeft zich geen nieuwe penningmeester gemeld en als Rien zou blijven doen wat hij 
altijd deed, dan zal er ook niemand zich geroepen voelen! In april 2021 stopt hij er nu toch echt mee 
als bestuurslid! De administratie is noodgedwongen met ingang van 1 januari 2021 bij een boekhoud-
kantoor ondergebracht. Dit lost echter de noodzaak tot het hebben van een Penningmeester niet op!  

Dat is ook een goed moment omdat de organisatie van de Sportvisserij in Nederland (in de volksmond 
onze sportbond) druk met de voorbereidingen van een reorganisatie bezig is. Nu hebben we nog fede-
raties van Sportvisverenigingen die op hun beurt weer verenigd zijn in Sportvisserij Nederland.  
Het lijkt er op dat we straks bestuurlijk geen federaties meer hebben maar als verenigingsbesturen 
direct stemrecht hebben in Sportvisserij Nederland. Ook onze federatieve beroepskrachten zullen mo-
gelijk fuseren met de ambtelijke organisatie van Sportvisserij Nederland. Dat is goed voor hen. Niet 
alleen neemt hun arbeidszekerheid toe, maar omdat de organisatie groter wordt is er meer mogelijk-
heid voor specialiseren wat dan weer de kwaliteit ten goede komen. Al dit pleit is allemaal nog niet 
beslecht en wordt nog volop bediscussieerd, maar de hoofdlijnen beginnen langzaam vorm te krijgen.  

 
Dirk Wever. 

hsv Hoop Op Geluk Nijkerk 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  7 apr, 21 apr, 5 mei, 19 mei, 2 jun, 9 jun, 23 jun, 7 jul, 21 jul, 4 aug, 18 aug, 25 aug, 8 sep, 22 sep, 6 okt, 20 okt. 
   
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk;   -Losse wedstrijden, inschrijven vanaf 7.00u; 
-Loting 7.30 uur in clubhuis "de Visburg";   -Koffie s' morgens gratis; 
-Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;    -Pauze van 15 minuten; 
-Max. hengellengte 11,5 meter;     -Geen verse de vase en / of rode maden toegestaan;  
-Inleg € 5,00 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 10 x hebben deelgenomen aan de wedstrijden. 
 
Voor aanvang 1e wedstrijd kort overleg over het reglement. 
Meer info bel Frits Coert, tel 06-13180064 

Karpercompetitie 
 
Data: 16 - 17 april, 21 - 22 mei, 11 - 12 juni, 25 - 26 juli, 27 - 28 augustus. 
 
-Loten 18.00 uur;       -Vissen van vrijdag 19.00 tot zaterdag 16.00 uur,  
-Prijsuitreiking ca. 17.00u;     -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. 
3 t/m 5 sept  Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Meer info volgt tzt op onze site. 
9 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 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 
 

30 april t/m 2 mei koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-12.00,  prijsuitreiking 13.00u; 
16 juli  t/m 18 juli koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-12.00,  prijsuitreiking 13.00u. 
 
-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: 17 apr (gezamenlijk ontbijt, wel even aanmelden), 8 mei, 22 mei, 5 jun, 19 jun, 10 jul, 31 jul, 21 aug, 11 sep, 2 okt. 
 
-10 wedstrijden waarvan 3 afvallers;     -Plaatsloting 7.30 uur in "de Visburg;     
-De koffie `s morgens is gratis;      -Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;     
-15 minuten pauze        -Prijsuitreiking 16.00u;     
-Hengellengte maximaal 11,5 meter;     -Prijzen 1 t/m 3 per vak; 
-Inschrijfgeld Clubkampioenschap 50 euro, (betaling kan gespreid in overleg met commissie); 
-Na afloop van de laatste wedstrijd 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 Klaas Bast, uitsluitend via mail k.bast36@upcmail.nl 
-Inschrijving  tot uiterlijk 10 april 2021 uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl 
dan tabblad wedstrijden - witvis - clubkampioenschap.  Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsge-
gevens.  Geen internet of mail? dan telefonisch opgeven via Klaas Bast tel. 06-81356310.  
 
Witvis vergadering voor overleg van verloop competitie en reglement op 10 november in "de Visburg", aanvang 19.30 uur. 
Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat uiterlijk twee weken vooraf bij Klaas Bast per mail k.bast36@upcmail.nl 



 

 

Indien we weer kunnen en mogen in 
verband met de Corona maatregelen 
organiseren wij op zaterdag 21 maart  
weer de landelijke opschoondag. 
 

Die dag zullen we weer langs het wa-
ter snoeien, opruimen en nog veel 
meer. Wilt u ook helpen die dag (od 
een dagdeel) meld u dan aan bij onze 
voorzitter Dirk Wever. We kunnen alle 
hulp gebruiken om een stukje Nijkerk 
weer schoon en leefbaar te houden. 

(Vervolg op pagina 4) 

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 Klaas Bast tel. 06-81356310 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

10 april gescheiden koppel vaste stok, Arkervaart en Eem. €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 

24 april koppel vaste stok, Arkervaart. €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 

27 april Koningskoppel vaste stok, gevist in de Eem. €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.00 16.00 

15 mei koppel vaste stok, Arkervaart. €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 

18 sept 
concours, individueel en korpsen, Arkervaart. 
extra per korps* 

€ 15,00 pp 
€ 15,00* 

07.30 09.30 14.30 16.00 

16 okt Triowedstrijd, 3 vakken, elk teamlid ander vak, Arkervaart. €30,00 / trio 07.30 09.30 14.30 16.00 

18 dec 
Kerstwedstrijd (alleen leden), pauze 30 min. 
Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. Havenkom. 

€ 7,50 pp 08.30 10.00 13.30 15.00 

Landelijke opschoondag 

Hoop Op Geluk 
 

Hoop Op Geluk Jeugd 
Cursussen dit jaar bij hsv Hoop Op Geluk. 
-Basis cursus vissen met de vaste stok, kosten € 25,00, daarmee word de cursist voor 1 jaar lid van Hoop Op Geluk en 
krijgt hij/zij een volledige hengelset mee naar huis, Wel ff slagen!  Cursusdagen 7, 14, 21 april, examen 28 april. 
-Karpercursus, kosten €25,00, vissen op deze sterke vis leren.  Cursusdagen 2, 9, 16 juni, examen 23 juni.  

Bovenstaande cursusdagen op woensdagmiddag van 14.00-17.00u.  
-Streetfishcursus, kosten €20,00, jagen op roofvis.   Cursusdagen 14, 21 oktober, examen 28 oktober. 

Bovenstaande cursusdagen op donderdagmiddag van 14.00-17.00u.  
 
Overige activiteiten voor de jeugd.  
-Zaterdag 29 mei, jeugd DoeDag, wij gaan weer een leuke dag organiseren. Meer info op onze site. 
-Vrijdag 20 tot zaterdag 21 augustus, 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! 
Inschrijven kan door het formulier in te vullen op de jeugdpagina van onze vereniging.  

Nieuw 
-Vrijdag 24 t/m zaterdag 25 september, open mini koppel wedstrijd.  
Een koppel is 1 kind en 1 volwassene die zelf kan vissen. Kosten €50,- koppel, plaatsloting 18.00u.  
Vissen van vrijdag 19.00u tot zaterdag 16.00u. Max 16 koppels, incl ontbijt prijsuitreiking 17.00u.  

Algemene Leden vergadering 2021 
 

Maandag 12 april 2021 staat nu de 
Algemene Leden vergadering gepland, 
schrijf deze datum vast in uw agenda. 

 
Hopelijk kan deze 
eindelijk door-
gaan. 
 



 

 

Een Kerstwedstrijd zat 
er afgelopen december 
niet in vanwege de coro-
na-maatregelen. Nu 
noemden we het altijd 
een wedstrijd, maar in 
feite was het dat nooit. 
Wie vaker aan deze acti-
viteit heeft deelgenomen 
herinnert zich vast de 
toenmalige reglementen 
nog wel waarin de gek-
ste zaken opgenomen 

waren. Ik kan me er één herinneren, 
waarbij je binnen 100 meter van je 
aangewezen stek moest vissen. Wil-
lem van den Berg had al snel door dat 
de karpervijver van Tim van Rootselaar 
ruim binnen die 100 meter lag en een 
kwartiertje voor het eind ging hij daar 
met een hengel snel naar toe om bin-
nen enkele minuten met een behoorlijk 
karper terug te komen. Of de spot met 
de uitdrukking alle vis telt (je hoefde ze 
dus niet te vangen en ze hoefden dus 
niet te leven). Cor Schepers liet vervol-
gens een rog aanrukken die hij in zijn 
leefnet deed en ter weging aanbood. 

Een klassieke Kerstwedstrijd houden 
was dus niet mogelijk omdat je in het 
openbaar ook maar met 2 mensen te-
gelijk bij elkaar mocht zijn. In de regel 
zat wel een uitzondering: toegestaan 
was dat trainingen konden mits de 
deelnemers maximaal met 2 personen 
in hun eigen bubbel zaten. Individueel 

vissen was overigens gewoon toege-
staan. 

De gezelligheidswedstrijdcommissie 
(ja, dat is er één voor Scrabble) kwam 
vervolgens met het idee om dan maar 
een stuk water te reserveren op Snake 
Lake (De Berenkuil) en de mensen 
daar gelegenheid te bieden om kennis 
te maken met deze tak van sport. Dus 
geen wedstrijd (hoewel die daar wel 
toegestaan waren onder een streng 
corona-protocol), maar een training in 
een nieuwe sportvistak. Om toch 
enigszins bij de geest van het normale 
Kerstvissen te blijven werden wel de 
deelnemers in koppels van 2 geloot 
om elkaar te kunnen adviseren bij de 
techniek van commercial fishing. Geen 
traditioneel koppelvissen want ieder 
moest op zijn eigen aangewezen plek 
blijven, maar met ca 7 me-
ter onderlinge afstand nog 
wel op gehoor en praat af-
stand. Tussen elk koppel 
werd een stek leeghouden. 
We moesten we ons voe-
gen naar het corona-
protocol van De Berenkuil, 
waar de eigenaar (Hendrik) 
strak op toezag dat dit ge-
volgd werd.  
Traditioneel werd in de pau-
ze erwtensoep en een 
broodje worst geserveerd. 
Ook dat ging dit keer strak 
geregeld om de 1,5 meter 

onderlinge afstand te handhaven. Dat 
liep gelukkig allemaal best wel gedisci-
plineerd. 
Na afloop langs de auto van de voor-
zitter waar met respect voor de onder-
linge afstand je een kerstpresentje uit-
gereikt kreeg. 
Als verrassing achteraf bleek dat er 
nog een paar sponsors zich gemeld 
hadden bij de commissie. Met dank 
aan Marcel Bakker en het BONI distri-
butiecentrum voor de kerstpakketten, 
waar we de vrijwilligers mee konden 
bedanken. Verder dank aan de spon-
sors Opel dealer Henri & Herman uit 
Amersfoort, Hengelsport Centrum Nij-
kerk en De Berenkuil. Na afloop zijn de 
vangsten gewogen en we hebben ach-
teraf besloten dat we die gewichten 
gebruiken om de door de sponsors 
verstrekte aardigheidjes te verdelen 
aan de 3 koppels met de hoogste ge-
wichten. Deze “prijzen” zullen bij de 
betreffende deelnemers worden be-
zorgt. 
Natuurlijk vooral ook dank aan de Ge-
zelligheidswedstrijdcommissie en de 
vrijwilligers die het toch nog mogelijk 
gemaakt hebben om in deze vervelen-
de tijd te gaan Kerstvissen in de geest 
van onze vertrouwde Kerstwedstrijd. 


