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Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? Beste leden, 
 
Dit keer dus geen bijdrage van de scheidend voorzitter in dit blad. Mogelijk is hij als dit blad bij u op de deurmat valt al met de noor-
derzon vertrokken. Dus hebben Pier en Wipper -na een hevige strijd met Bob Schrijfop - dit keer het stokje maar even overgenomen. 
Gelukkig voor U hebben de bestuursleden besloten dat Bob zich dit keer gedeisd moet houden en hebben Pier en Wipper de eer 
gegund om dit maal de pen op te pakken. Zoals de trouwe lezers weten is Bob nogal een zuurpruim en het bestuur vond dat gezien 
de corona-crisis het geestelijk welzijn van de leden niet verder bedreigt moest worden. Pier en Wipper pakken deze opdracht met 
plezier op. Vraag is dan altijd waar zullen we het over hebben. We hebben daarom maar eens bedacht om een licht onderwerp te 
nemen en eens iets te vertellen over de organisatorische wijzigingen die er mogelijk (want daarover moet nog gestemd worden) in de 
organisatie van hengelsportland zullen gaan plaatsvinden. 
De oplettende lezer zal mogelijk nu de bel wel horen luiden, immers onze voorzitter heeft het orderwerp eerder kort aangeroerd. Het 
idee is dat we onze beroepskrachten die nu bij de Federaties werken en die van Sportvisserij Nederland meer gaan laten samenwer-
ken en laten aansturen door Sportvisserij Nederland. Dit biedt meer mogelijkheden voor professionalisering doordat het de medewer-
kers de mogelijkheid geeft om een echte expert te worden op een specifiek onderdeel in plaats van bezig te zijn met verschillende 
expertises tegelijkertijd. Dat laatste is veel minder efficiënt en vaak ook minder prettig voor de medewerkers. Je hebt immers nooit 
goed de tijd om volledig met een onderwerp bezig te zijn. Dat maakt ook overleggen met overheden, waar je wel met absolute speci-
alisten aan tafel zit lastig en maakt soms dat we daar niet alles uit kunnen halen wat we willen. Gezien de veranderingen die om ons 
heen plaatsvinden en de belangen die wij als Sportvisserij hebben is het belangrijk om als een volwaardige gesprekspartner aan tafel 
te kunnen aanschuiven. Om maar wat te noemen is de problematiek die her en der in het land de kop opsteekt rondom dierenwelzi jn 
en hengelsport. In verschillende grote steden gaan vanuit enkele politieke partijen stemmen op om het sportvissen te verbieden of 
om niet langer visrechten te verhuren en het uitoefenen van de sportvisserij op die manier de nek om te draaien. Immers als je de 
visrechten niet verhuurd aan een hengelsportvereniging en je geeft zelf geen ‘schriftelijke toestemming uit” dan is vissen in dat water 
verboden! Je snapt misschien wel dat je in dit soort discussie met specialisten aan de gesprekstafel moet komen anders heb je  de 
strijd op voorhand verloren. Zo zijn er nog wel meer onderwerpen te bedenken die om een meer professionele aanpak vragen. Ge-
lukkig heeft het bestuur van de Sportvisserij Nederland dit onderkent en is nu samen met de Federaties aan het verkennen hoe de 
nieuwe organisatie er dan uit moet komen te zien. Geloof me dat is een lastig proces. Daarbij moeten moeilijk vraagstukken opgelost 
worden. Zo heeft elke Federatie een aan de regio gebonden eigenheid. Het aantal beroepskrachten en hun taken verschilt daardoor 
per federatie aanzienlijk. Los van een organisatieplaatje moeten vragen beantwoord worden hoe we omgaan met disklocaties (zeg 
maar onze oude federatiekantoren), maar ook vragen als wat doe je met personeel dat misschien wel overblijft (dus boventallig 
wordt) en hoe ga je mensen trainen om hun expertise op en uit te bouwen hoe vervul misschien wel extra expertises die je nodig 
blijkt te hebben en kun je mensen omscholen willen ze dat en zo niet wat kun je ze dan bieden. Het zijn tenslotte onze medewerkers 
en die dienen we netjes te behandelen. Wat spreek je bijvoorbeeld af over de financiële reserves bij de Federaties. Dat is toch geld 
dat door de leden in die regio’s is opgebracht. Kortom een lastig proces, waarvan nu al blijkt dat het langer gaat duren dan oorspron-
kelijk bedacht was. 
Nou genoeg gezeverd over besturen in de Sportvisserij. Als wij dat leuk hadden gevonden, dan hadden we ons wel gekandideerd 
voor het voorzitterschap of als penningmeester. We moesten maar weer eens gaan vissen! 

 
 
Wij ontvingen het trieste bericht dat 13 maart 2021 op 90-jarige leeftijd ons Erelid Sijbren van Gemert (Sieb) is 
overleden. De uitvaart van Sieb heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden. 
 
Sieb is bestuurslid is gedurende 19 jaar bestuurslid (2e penningmeester) van onze vereniging geweest. Bij zijn 
afscheid als bestuurslid -op 11 april 2016- is Sieb voor zijn verdienste aan de vereniging door de Algemene Le-
denvergadering tot Erelid benoemd. Sieb had mede door zijn leeftijd alles wel een keer meegemaakt en beschik-
te daardoor over een levenservaring waar wij als bestuur, maar ook als vereniging graag gebruik van hebben 
gemaakt. Door zijn leeftijd, statuur en de rust die hij altijd uitstraalde was hij voor ons als bestuursleden altijd de 
man waar je -als het effe niet zo ging zoals je wilde- één op één in gesprek mee kon gaan. 
 
Hoewel Sieb zeer betrokken was bij de vereniging kan ik me niet herinneren dat ik hem ooit gezien heb met een hengel. Tijdens de regio-
nale bestuursmiddagen -waar we als besturen van omliggende hengelsportverenigingen een hengeltje uitgooiden om daarna gezellig bij te 
praten en iets te drinken en te eten-  verbleef Sieb als gastheer en ambassadeur langs de waterkant, maar nooit met een hengel. Ik vraag 
me achteraf af of hij überhaupt wel een hengel had.  Fameus zijn de rondvragen van Sieb aan het eind van de bestuursvergaderingen. Hij 
zorgde er altijd voor dat hij er minimaal één had voorbereid, hij schroomde ook niet om tijdens de rondvraag jongere collega bestuursleden 
even college te geven als ze in de vergadering niet voldoende voorbereid waren of onvoldoende doorgedachte zaken inbrachten. Dat moet 
misschien van oorsprong iets te maken hebben gehad met zijn professionele carrière bij de Luchtmacht, maar hij had dat in ons bestuur in 
elk geval behoorlijk verfijnd. Sieb had ook als enig bestuurslid zich het voorrecht toegeëigend om aan het begin en aan het eind van de 
rondvraag aan het woord te mogen komen. Hij beschouwde dat als zijn voorrecht als nestor en stak dat ook niet onder stoelen of banken 
als de voorzitter daarin verzuimde. In zijn werk als 2e penningmeester was hij belast met de organisatie en het innen van gelden rondom 
de uitgifte van dagvergunningen en nieuwe lidmaatschappen. Zijn administratieve punctualiteit kwam daar zeer bij van pas. Geen verkoop-
adres of controleur die hem bij die klus -om het maar plat te zeggen- de pis lauw maakte. Bij alles wat hij voor de vereniging deed bleef 
Sieb altijd correct en formeel. Zijn administratie was leidend en alle andere alternatieven, verklaringen en smoesjes werden met zijn zak-
boekje in de hand als bewijs, direct van tafel geveegd. Iets dat van enige afstand soms best wel vermakelijk was om hem te zien doen.  
Ook na zijn aftreden bleef Sieb betrokken bij de vereniging en hadden we als bestuur nog regelmatig contact met hem en bezocht hij trouw 
de Ledenvergaderingen, Kerst- Nieuwjaars bijeenkomsten. We zullen hem missen! 
 
Namens het bestuur en de vereniging wensen wij zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

In Memoriam 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  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: 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 
 

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: 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 

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 

Loodvrij vissen dichterbij dan je denkt! 
 
Dat lood ongezond is en niet in het milieu thuis-
hoort anders dan in de natuurlijke achtergrond is 
al heel lang bekend. Onderzoek in 2020 in op-
dracht van het ministerie van LNV laat zien dat 
sportvissers per jaar zo’n 7,3 ton lood verliezen op 
zoet water en wel tot 22,9 ton bij het vissen op 
zout water. Zelfs bij sportvissers; al jaren zie ik 
collega sportvissers zelf loden kunstaasjes gieten 
met gesmolten lood, waarbij ze er vooral op letten 
om geen looddamp in te ademen. Daaruit blijkt 
wel dat velen van ons zich best bewust zijn van de 
gevaren van lood (hoge bloeddruk, hart- en vaat-
ziekten en nierfalen)! 
 
Al een aantal jaren wordt er hard gewerkt om 
loodvrij vissen van de grond te krijgen. Niet alleen 
moeten de hengelaars daar zelf warm voor ge-
maakt worden, maar er moeten natuurlijk vooral 
voldoende alternatieven beschikbaar zijn.  
In Nederland speelt dit onderwerp zogezegd al 
langer en in mei 2018 heeft Sportvisserij Neder-
land namens de Nederlandse sportvisserij daarom 
samen met diverse ministeries, de Unie van Wa-
terschappen, Natuurmonumenten en Dibevo (de 
brancheorganisatie voor ondernemers in huisdier-
benodigdheden) een Green Deal over dit onder-
werp ondertekent. Hierin was afgesproken om in 
2027 volledig loodvrij te vissen. 
Dat dit niet uitsluitend een Nederlands probleem is 
blijkt als wel uit het feit dat de European Chemical 
Agency (ECHA) nu na een inventarisatie in op-
dracht van de Europese Commissie heeft voorge-

steld om het gebruik van lood in de hengelsport 
en jacht volledig te verbieden binnen de Europese 
Unie. Daarbij is geadviseerd om een overgangs-
periode van 3 jaar in acht te nemen voor loodge-
wichten tot 50 gram en 5 jaar voor loodgewichten 
zwaarder dan 50 gram. Verwacht wordt dat de 
Europese commissie in 2023 hierover een besluit 
zal nemen. 
Als Sportvissers zouden we ons dit ter harte moe-
ten nemen en niet gaan zitten wachten totdat de 
markt ons iets als alternatief biedt, maar actief zelf 
naar alternatieven zoeken en die ook gebruiken. 
Dan wordt de markt vanzelf wakker aan gaat meer 
alternatieven bieden! Als zeevisser gebruik ik al 
vaak RVS-kunstaas; zelf gemaakt/gezaagd uit 
een staaf RVS.  Heb je ook nog iets te doen als 
het weer te slecht is om te vissen! 
 

Dirk Wever 

Hoop Op Geluk 
 

Hoop Op Geluk Jeugd 
Cursussen dit jaar bij hsv Hoop Op Geluk. 
-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.  



 

 

Gijs Nederlof van Matchfishing.nl liep al een 
tijdje rond met het idee om een promotie-video 
van het vissen aan de Arkervaart te maken. De 
bedoeling is om een video te maken waar hsv 
Hoop Op Geluk, de Arkervaart en de manier 
waarop je op dit water met de vaste stok en 
feeder kunt vissen centraal staat.  

De beoogde doelgroep is met name de recreatie
- en de beginnende wedstrijdvisser wat wegwijs 
te maken op de Arkervaart. Dat betekent niet dat 
de wedstrijdvissers hier niks aan hebben, ook 
die kunnen hiermee hun voordeel doen. 
 
Na eerst Gert van Beek hierover benaderd te 
hebben heeft Gert, wegens tijdgebrek, Gijs door 
verwezen naar mij. Het leek mij een geweldig 
idee om hieraan mee te doen dus ben ik aan de 
slag gegaan om het e.e.a. te organiseren.  

Allereerst op zoek naar een aantal wedstrijdvis-
sers die het leuk zouden vinden om hieraan mee 
te doen. Die heb ik gevonden en dat zijn de 
volgende deelnemers geworden, voor de vaste 
stok: Bren de Jager, Roberto Evripidou,  
Jan Schoonewelle, Dick Haisch, Gerrit Surquin 
en Frits Coert.  
Voor de feeder zijn dat geworden: Mees Hofland, 
Marius Jansen en Ruud van Dorst. 
Helaas heeft Gerrit zich moeten afmelden we-
gens fysieke omstandigheden. Hij is gevallen en 
heeft daarbij een lichte hersenschudding en pijn 
in zijn schouder en arm opgelopen. Vanaf deze 
plek wensen wij Gerrit nog een voorspoedig 
herstel toe. 

Om er iets speciaals van te maken hebben wij 
een aantal sponsors bereid gevonden om een 
bijdrage te leveren aan deze visdag. Bij deze 
onze dank aan Martijn en Grace van Hengel-
sport Centrum Nijkerk voor het leveren van de 
poloshirts en al ons gebruikte aas, Erik van Ot-
terloo van Sensas voor de mooie petjes en HSV 
Hoop Op Geluk voor de lekkere lunch die ver-
zorgd werd door Henk Stob. 

           
 

We hadden er wel een hele mooie dag voor uit 
gekozen want met 23 graden en een zwakke 
wind uit het zuiden was dit de mooiste dag van 
de maand maart. 
Er werd gevist aan de oostkant vanaf stek nr. 56 
t/m 64. Ik ga nu niks meer verklappen hoe het 
allemaal is gegaan, alleen kan ik nog wel zeggen 
dat het een fantastische dag is geweest.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan op onze 
site voor de link en Gijs neemt je mee op een 
reis langs de Arkervaart. Veel kijk plezier 
Het hele project is uitgevoerd met inachtneming 
van de geldende corona regels. 
Bijzonder veel dank aan Gijs Nederlof van 
Matchfishing.nl voor het maken van deze video. 
 

 
Frits Coert 


