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Rien van Dasselaar 

Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

Ja, mensen en zo nadert de ledenvergadering met rasse schreden. Dit zal dus 

mijn laatste bijdrage aan het verenigingsblad worden als voorzitter van deze 
prachtige vereniging. 
 
Naast het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenver-
gaderingen, liggen er voor mijn opvolger genoeg klusjes om uit te kiezen. Heel 
langzaam begint mijn aanstaande vertrek nu ook in de rest van bestuurlijk hen-
gelsportland door te dringen en ontvang ik reacties van collega’s over hoe het 
verder moet als ik geen bestuurslid meer ben.  

Dat is iets dat ook de huidige achterblijvende bestuursleden zich afvragen. 
Naast hun huidige bestuurstaken kunnen zij er niet zoveel bij hebben.  
Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Het kan toch niet zo zijn dat een ge-
weldige vereniging als de onze geen nieuwe voorzitter krijgt. Natuurlijk, zolang die er niet is zullen er za-
ken blijven liggen. Soms zal dat geen probleem zijn, maar er zijn ook zaken die gewoon moeten. Die ge-
volgen hebben als je ze niet uitvoert (denk bijvoorbeeld aan subsidies aanvragen en verantwoorden).  
Maar, ik denk als er snel een nieuwe voorzitter is en die er voor zorgt dat de prioriteiten goed staan, dan 

zal het allemaal wel meevallen. 
 
Zoals iedereen weet zijn we al langere tijd met Rijkswaterstaat in overleg over de wens van RWS om 
voor de verbreding van de A28 langs de kleine plas een strook grond van ons aan te kopen.  
Dat zou voor ons niet leuk zijn omdat daarmee de kleine plas onbevisbaar zou worden. Uiteindelijk heeft 
RWS de grond alleen nodig als onderhoudsstrook voor de bermsloot. We hebben daar uitgebreid over 
gepraat met RWS en met de taxatiecommissie. Nu ligt er uiteindelijk bij ons het voorstel van RWS voor 
het vestigen van een zakelijk recht op onze grond, voor het kunnen onderhouden van die sloot.  

Die strook grond blijft dan van ons, alleen moeten we een paar keer per jaar toestaan dat een aannemer 
van RWS er met het slootapparaat langs rijdt en de sloot schoon maakt. Hoewel we het voorstel nu ik dit 
schrijf nog moeten bespreken in het Dagelijks Bestuur en daarna in het Algemeen Bestuur, denk ik dat er 
voor ons niet meer in zit dan dit en denk ik dat we er goed mee wegkomen! 
 
Zo, mensen dat was het dan. Mijn rol als voorzitter is na de Algemene Leden Vergadering  van maandag 
12 april uitgespeeld. Een andere voorzitter moet de rest van het bestuur gaan helpen de zaak draaiende 

te houden en de belangen van de vereniging te behartigen.  
In die 21 jaar van mijn voorzitterschap hebben we als bestuur mooie dingen gerealiseerd. Om er zo maar 
eens een paar te noemen: ons ledenaantal is verdubbeld; we zijn financieel solide; we zijn een goede 
partner geworden van de gemeente als het gaat om het visstandbeheer in de gemeentelijke siervijvers; 
we hebben een nieuwe visbotenhaven gerealiseerd; de oevers van onze plas Watergoor zijn verbreed; 
we zijn samen met het IVN een paar leuke natuurprojectjes gestart wat goed is voor ons imago; we heb-
ben een toonaangevende rol in onze federatie; we hebben de Arkervaart door de aanleg van visstekken 

zichtbaar gemaakt als wedstrijdveld voor de hengelsport en onze jeugdcursussen zijn breder van opzet 
geworden zodat we nu ook cursussen geven op gebied van karper- en roofvissen.  
Persoonlijk vindt ik de karperwedstrijd Polen-Nederland nog altijd een mooi initiatief en vindt ik de 
schoonmaakdag altijd een prachtig evenement om samen eens met wat anders en met anderen bezig te 
zijn. 
 
Dat het de vereniging ook in de toekomst goed gaat! 
 

Dirk Wever. 

Mijn laatste bijdrage aan het Verenigingsblad 



 

 

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 



 

 

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 

Vissen is weer populair  

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.  

Wij ontvingen het bericht dat ons lid Toon Termaat is overleden. 
 
We wisten al langer dat Toon ziek was en niet meer zou genezen. 
Vanuit de gezelligheidswedstrijd-commissie was er zo nu en dan con-
tact met hem. Vooral de wedstrijdvissers onder ons zullen zich Toon 
herinneren als een gedreven sportvisser die graag aan wedstrijden 
deelnam. Je kon altijd precies zien waar Toon zat, want daar stond 
zijn auto als enige, meestal dwars in de berm geparkeerd aan de bo-
venwindse zijde van zijn visstek. Zo zorgde hij om zoveel mogelijk uit 
de wind en regen te zitten. Toon was na afloop van elke wedstrijd 
eigenlijk altijd nog wel even in onze kantine te vinden om met zijn vismaten, nog een 
drankje te gebruiken, na te praten over de wedstrijd en als betrokken mens te horen wat 
er buiten de hobby zoal speelde bij zijn vismaten. We kennen hem als een gewaardeerd 
en betrokken lid, met een sterk sociaal rechtsgevoel die zijn mening niet onder stoelen of 
banken stak. Helaas moest hij een paar jaar geleden noodgedwongen zijn hobby aan de 
kant zetten omdat zijn tijd en aandacht in zijn gezin noodzakelijk waren. Toch bleef hij de 
vereniging trouw als lid en was hij, wanneer hij maar even wat tijd had, nog langs het vis-
water te vinden om te kijken hoe het zijn vismaten verging en even bij te praten over hun 
reilen en zeilen.  
Toon is inmiddels in besloten kring begraven. Namens de vereniging wensen we de fami-
lie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

Het bestuur. 

 
 

 
Vissen wordt steeds populairder onder jongeren. 
Waar het aantal JeugdVISpashouders – kinderen 
tot 14 jaar – in 2019 op 29.700 uitkwam, stond 
de teller eind september dit jaar al op meer dan 
40.000 JeugdVISpassen. Deze groei van ruim 
30% komt nadat het aantal jeugdige sportvissers 
in Nederland jarenlang min of meer gelijk bleef of 
zelfs licht daalde. 
  
Ook voor wat betreft de VISpassen van leden in 
de categorie 14 tot 18 jaar ziet Sportvisserij Ne-
derland dit jaar een forse toename. Deze stijging 
komt voor een belangrijk deel op het conto van 
de vislessen en andere jeugdevenementen die 
hengelportverenigingen organiseren. Maar ook 
de samenwerking die Sportvisserij Nederland 
heeft gezocht met een aantal ‘influencers' met 
veel bereik op YouTube, werpt zijn vruchten af. 
  
Nadat Sportvisserij Nederland vorig jaar een 
succesvol experiment heeft gedaan met de be-
kende YouTuber Enzo Knol (2,5 miljoen abon-



 

 

nees op YouTube), zijn we hier in 2020 verder 
mee gegaan. Sportvisserij Nederland-
medewerker en VIS TV-presentator Daniël Wey-
ers trok de afgelopen maanden naar de water-
kant met de drie bekende influencers Don de 
Jong, Ties Granzier en Harm de Vries. Dit lever-
de vijf leuke ‘visvlogs’ op, die een gezamenlijk 
bereik hadden van ruim 1,5 miljoen ‘views’ op 
YouTube. Ondertussen ging ook Enzo Knol 
vrolijk door met vissen in zijn dagelijkse vlogs, 
want bij hem heeft het visvirus vorig jaar bijzon-
der goed toegeslagen. 
  
Het sportvissen heeft dit jaar – en mede door de 
coronacrisis – een enorme vlucht genomen met 
zo’n 100.000 nieuwe VISpashouders, mooi dat 
jong en oud dit jaar hebben (her)ontdekt hoe 
leuk en spannend sportvissen is. 

 

Bron sportvisserij Nederland. 

Er wordt de laatste tijd weer geregeld 
vuil in onze containers gegooid zodat 
wij de containers moeten laten legen 
terwijl wij niet geopend zijn en dus 
geen inkomsten hebben. Op onze 
camera`s zien we dat er troep uit de kofferbak 
gehaald wordt maar de beelden zijn te slecht om 
de nummerborden te lezen.  

 
Dat is nu veranderd, er is een 
betere nachtzicht camera geïn-
stalleerd. Tevens zullen we 
duidelijke borden ophangen die 
aangeven dat er camera`s han-
gen. 
 
  

Uiteraard respecteren wij de privacy van onze 
vissers aan de plas, alleen de P-plaats zal er 
een mooi eind op te zien zijn. Wij zullen de beel-
den van de vuilstorters gelijk doorspelen aan het 
bevoegde gezag, zodat zij op gepaste wijze 
kunnen afrekenen met de vervuilers.  
  

Herman Dad. 
 

De ALV is gepland op maandagavond 12 april 
aanvang 20.00 uur. De bedoeling is dat we 
fysiek bij elkaar komen. De locatie is nog niet 
bekend. Mochten we vanwege coronamaatre-
gelen dan nog niet bij elkaar komen, dan 
wordt het een digitale bijeenkomst met digi-
taal stemmen over de voorstellen. Nadere 
bekendmakingen zijn te zien via onze website 
en via onze facebook pagina Houd die dus in 
de gaten! 

illegaal vuil bij de plas  

-de laatste Wist u dat? in het 2e nummer van 2011 stond? -dat dus precies 10 jaar geleden is? En daar stond in: 
-het cruiseschip Queen Elizabeth II 4,5 liter diesel nodig heeft om 5 centimeter vooruit te komen?.. 

-Wij daarmee het hele terrein twee keer kunnen maaien?.............. 
-"U at" de kortste volledige Nederlandse zin is?.................. 
-De oostkant van de vaart een nieuwe beschoeiing en een rand stenen krijgt (onderwater)?............. 
-Mensen en dolfijnen de enige soorten zijn die seks voor het plezier hebben?  
(dus daarom glimlachte die Flipper altijd!)           -glimlach ze, Pier en Wipper. 

1. Opening.  
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
-Verslag van de afspraken met RWS zakelijke rechten op 
onze grond voor de verbreding A28; 
-Afbouw van de gemeentelijke subsidie; 
-Onderbrengen boekhouding bij een boekhoudkantoor. 
3. Notulen ALV 8 april 2019. 
4. Jaarverslagen: 
Jaarverslag 2019 en 2020.  
5. Financieel jaarverslagen 2019. 
Jaarrekening 2019 en 2020. 
6. Verslagen Kascontrolecommissie: 
Verslag Kascommissie 2019 en 2020. 
7. Begrotingen. 
Begroting 2020 en 2021. 
8. Pauze. 
9. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
Bestuursvergoedingen; 

10. Bestuursverkiezing.  
Aftredend niet herkiesbaar:  
Rien van den Broek (penningmeester);  
Gert van Beek (secretaris); 
Dirk Wever (voorzitter).  
Tussentijds afgetreden: 
Aart van den Brink (hoofd controleur).  
Tussentijds aangetreden: 
Rien van Dasselaar (secretaris);  
Sabine Hagoort (portefeuille jeugd). 
11. Verkiezing kascontrolecommissie 
12. Beleid voor de komende jaren 
13. Evaluatie Midweek- Weekendkaarten Plas 
Watergoor. 
14. Voorstel tot verhoging liggelden miv 2021. 
15. Rondvraag.  
16. Sluiting. 

Agenda Algemene Leden Vergadering maandag 12 april 2021 


