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Jeugdcommissie 
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Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Gert van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

Onze prachtige polder Arkemheen. Ja, ondanks dat de me-
ningen van steeds meer mensen verdeeld raken over de 
pracht van deze polder, is het er nog steeds mooi maar 
minder dan voorheen. Eens was het een toonbeeld van 
een uniek cultuurlandschap met een ongestoord bodem-
profiel en waar de lopen van de oude kreken nog zichtbaar 
zijn in het slotenpatroon. Onaangetast door ruilverkavelin-
gen; een uniek stukje Nederland.  
 
Zo uniek dat het in de jaren ’90 van de vorige eeuw was voorgedragen om op te nemen op 
de lijst van Werelderfgoed (dat is nu dus niet meer zo). Als liefhebber van dat eens zo unieke 
landschap kijk ik al fietsend door die polder best wel een beetje weemoedig naar de huidige 
toestand. Het is nu een polder waar boeren de mogelijkheid hebben het jongvee te laten gra-
zen maar daarvan nagenoeg geen gebruik maken; waar natuurliefhebbers en natuurbeheer-
der lekker aan het tuinieren zijn en daarbij het de oorspronkelijk bodemprofiel naar goeddun-
ken afgraven en het liefst iedereen uit de buurt houden; waar de oude boerderijen verworden 
zijn tot burgerwoningen en waar sommige bewoners om hun moverende reden de resteren-
de schoonheid verklooien door aanplant van bomen en aanleg van allerlei niet oorspronkelij-

ke structuren in het landschap. Nederland is langzaam aan 
het veranderen. De verstedelijking rukt langzaam verder op 
richting het oosten. De Laaksprong van Utrecht eind jaren 
’90 maakte dat pijnlijk zichtbaar. Gebieden als polder  
Arkemheen zullen vanwege hun ligging steeds meer de 
functie van park in een verstedelijkte omgeving krijgen. Wat 
te denken van de grondhonger die de energietransitie met 
zich meebrengt. We pissen tegen de wind in, maar hebben 
nog niet in de gaten dat onze broek nat wordt! 

 
Terug nu naar onze vereniging.  
We krijgen zo nu en dan klachten dat er mensen in het afgesloten deel van de polder gaan 
vissen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook maken we het mee dat vissers hun tentje op-
zetten in het weiland zonder dat ze daar toestemming voor hebben gevraagd en zich dan 
vervolgens ook nog onbeschoft gedragen als de eigenaar ze verzoekt om te vertrekken.  
Kennelijk vergeten sportvissers dat visrechten alleen betrekking hebben op het water.  
De vraag over hoe je bij dat water komt kan alleen maar opgelost worden door de eigenaar 
van de grond waar je over loopt daarover om toestemming te vragen. Dat moet dan een aan-
toonbare toestemming zijn. Dus een papiertje waarop de eigenaar verklaard dat jij op zijn 
grond mag lopen om te gaan vissen. Door een kaartje of een kadastraal nummer moet het 
ondubbelzinnig duidelijk zijn voor welk perceel die toestemming geldig is! 
Het onrechtmatig betreden van grond kan er op termijn alleen maar toe leiden dat we  
visverboden moeten gaan instellen.  
Ga dus niet vissen in het afgesloten natuurgebied en houd je aan de regels! 

Vissen in polder Arkemheen 



 

 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  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 7 x hebben deelgenomen aan de wedstrijden. 
 
Meer info bel Frits Coert, tel 06-13180064 

Karpercommissie 
 
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. 
6 aug  t/m 8 aug  koppelmarathon  €80,- koppel,  loten 18.00,  vissen 19.00-12.00,  prijsuitreiking 13.00u. 
3 sept t/m 5 sept  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: 31 juli, 21 aug, 28 aug,11 sept, 2 okt, 23 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; 
-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 
 
 
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 



 

 

Blije barcommissaris! 
 
Henk Stob is al jaren 
onze barcommissaris, 
daar legt hij heel zijn ziel 
en zaligheid in.  
 
 
Zo heeft Henk vaak een snack van de  
(zater)dag, zo probeert hij de hongerige vis-
sers aan het eten te houden. Daar maken 
we omzet mee zodat we het clubhuis kunnen 
onderhouden. Nu mag eindelijk het clubhuis 
weer open zodat Henk weer lachend wordt 
gezien in Nijkerk en natuurlijk in het clubhuis.  
 
Ook de vissers zijn blij met hem want alles is 
weer top geregeld.  
-Ontbijtje bij de karperwedstrijden?  
      Henk regelt het.  
-Gehaktballetje of koffie langs de vaart?  
      Henk regelt het en met plezier.  
 
Mooi dat wij bij Hoop Op Geluk veel van 
deze blije vrijwilligers hebben. Daar drijft 
deze vereniging op!  
 
Henk, zet hem op ennuhh binnenkort kom ik 
weer een balletje mosterd eten hoor! 
 

Bob Schrijfop. 

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september zouden we de landenwedstrijd Polen Neder-
land houden. Door alle Corona perikelen was besloten om deze niet door te laten gaan.  
Nu we plots weer meer mogen en een deel van onze vrijheden terug krijgen wilde de kar-
percommissie eigenlijk nog wel iets doen op deze datum. Maar ja de mankracht en tijd die 
je daar voor nodig hebt…. En toen kwam de Karper Gigant met het voorstel om dit week-
end te gebruiken om samen een open koppelmarathon te organiseren. Prachtig toch!  

Dus van 3 t/m 5 september organiseert de Karpergigant samen met de Karpercommissie 
van Hoop Op Geluk weer een grandioze Karper Marathon met gigantische leuke prijzen. 
Vistijden en dergelijke vind u op pagina 2 bij de open karper wedstrijden.  
Bert en Andries zullen er weer een leuke wedstrijd van maken voor de karpervissers.  
Bedankt mannen!  

Pier en Wipper 

Hoop Op Geluk 
 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 
-Streetfishcursus,  kosten € 20,00, jagen op roofvis op woensdagmiddag van 14.00 -17.00u.   
    Cursusdagen 13, 20 oktober, examen 27 oktober.       
 
-Vrijdag 20 tot zaterdag 21 augustus, jeugdvisnacht.  
Vanaf vrijdagmorgen 10.00 uur bruist het van de activiteiten in en om ons clubhuis “de Visburg” aan de Watergoorweg 87A 
Nijkerk. Hier worden de kinderen opgevangen door 1 van onze vrijwilligers, krijgen ze een begeleider aangewezen en wor-
den naar hun stek gebracht. Ze gaan lekker vissen onder het genot van wat lekker eten en drinken en dan natuurlijk  
s’ nachts slapen in een tent! Zaterdag 21 augustus om 12.00u is het einde van de jeugdnacht en hebben we een prijsuitrei-
king. Wil je meedoen en ben je jonger dan 14 jaar geef je dan op bij Henk Stob (h.stob@hoopopgeluk.nl). Henk laat je dan 
zo snel mogelijk weten of er nog plekken over zijn en op welke rekening de deelnamekosten van 17,50 gestort moeten wor-
den. Breng je zelf een eigen begeleider mee, dan is dat geen probleem maar dan moet er nog eens € 10,- extra afgedragen 
worden. 
 
-Vismiddag op vrijdagmiddag 27 augustus van 14:00 uur tot 16:00 uur 
Tot en met vorig jaar hebben we -tot dan in samenwerking met het Vakantiespektakel- op de laatste vrijdag van de school-
vakanties altijd een vismiddag georganiseerd. Ook dit gaan we die weer houden. 
Natuurlijk verandert er niets aan die middag. Onze vrijwilligers staan klaar om de kinderen op gang te helpen en te houden 
en wij zorgen voor de versnaperingen zodat er tussentijds geen honger of dorst ontstaat. Ook gaan we weer proberen of 
we via het IVN-Nijkerk een paar natuurmoeders/-vaders te krijgen om de allerjongsten met een schepnetje bezig te houden 
en aan iedereen die dat leuk vindt te laten zien welk dieren er allemaal onder water leven. Zeg maar, op jacht naar want-
sen, schrijvertjes, posthoornslakken, waterschorpioenen, bootsmannetjes en ga zo maar door! Altijd weer leuk om te zien 
hoeveel vaders en moeders ook de verbazende onderwaterwereld leuk vinden! 
Heb je geen hengel? Maak je geen zorgen. De vereniging zorgt ervoor dat er hengeltjes en vissnoertjes tegen minimale 
kosten te koop zijn. Aas en voer hoeft je ook niet mee te brengen, want daar zorgt onze sponsor Hengelsport Centrum Nij-
kerk (HCN) voor! Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 
 

Nieuw 
-Vrijdag 24 t/m zaterdag 25 september, open mini koppel wedstrijd.  
Kun je er na de Jeugdvisnacht geen genoeg meer van krijgen, dan kun je samen met je vader of moeder aan een echte 
wedstrijd deelnemen. Daarvoor organiseren we van De Open Mini koppelwedstrijd. Deze wedstrijd is voor jeugdigen vanaf 
7 t/m 15 jaar en een volwassene (dit mag een ouder/verzorger of iemand anders zijn die kan vissen). 
De wedstrijd zal gehouden worden op 24 september 18.00 uur tot zaterdag 25 september 16.00 uur.  
De koppels (kind + volwassenen) zullen net als de volwassenen gaan loten om hun stek te bepalen, dit willen we laten 
plaatsvinden op 24 september om 18.00 uur waarnaar de wedstrijd zal starten om 19.00 uur. De 25e september om 16.00 
uur zal de wedstrijd eindigen en dienen de koppels het wedstrijd parkoers op te ruimen (tenten afbreken) om 17.00 uur zal 
er in het clubgebouw een prijsuitreiking plaatsvinden. Mochten er nog vragen zijn of wilt u meer informatie over deze wed-
strijd dan kun je contact opnemen met Henk Stob. Tel nummer 06-40831341 of per h.stob@hoopopgeluk.nl. 

Even voorstellen 
 

Bert van Dasselaar is onze nieuwe webmaster. Bert is voor velen van onze 
vereniging geen onbekende, loopt al jaren van alles en nog wat te doen. 
Vooral voor het karper vissen want dat is zijn grote passie. Het leuke is dat 
zelfs als hij aan het water zit de website nog up to date houd met behulp 
van zijn laptop. En niet alleen de site maar ook onze Facebook pagina blijft 
actueel. Bert `s motto – stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen – 
is dus in ons voordeel. Zo blijft de site en Fb actueel voor onze leden.  
 

Bert, veel plezier met je nieuwe taken. 



 

 

Onze commissies 
 
We hebben allemaal een rottige tijd achter 
de rug door die Corona shit en mogelijk zijn 
we er nog niet vanaf.  
 
Daarom wil ik onze com-
missies even een hart on-
der de riem steken  
want deze hard werkende 
vrijwilligers hebben alles 
meerdere keren op de kop moeten zetten, 
datums 2020 allemaal vast en hop, alles op 
z`n kop (he dat rijmt). Dan mogen we weer 
even wat doen, gelijk op de steigers om 
alles op te starten en dat onder de gelden-
de regeltjes, knap hoor. 
 
Dan weer alles plat, toch de data voor 2021 
vaststellen samen. Nu eindelijk weer op 
dreef, mensen wat zijn onze commissies 
flexibel! Elke tegenslag vangen ze op en 
gezamenlijk gaan weer vol gas! 
We mogen als vereniging best trots zijn op 
deze mensen die zo veel werk verzetten 
om anderen een leuke dag te bezorgen.  
 
Namen noem ik niet, je vergeet zo iemand 
en dat zou niet eerlijk zijn. Al onze commis-
sies super bedankt voor de inzet, flexibiliteit 
en drive die jullie hebben getoond de laat-
ste tijd. Op naar de toekomst en veel leuke 
activiteiten samen! 

Piedro en Wippero 
 

Jeugdcommissie 
 
Sabine Hagoort, onze bevlo-
gen leidster van de jeugdcom-
missie gaat ons om persoonlij-
ke redenen verlaten. Sabine 
heeft de jeugd opgepakt en na 
een stroeve start op een hoog 
level gezet.  
Helaas greep ook hier Corona 
in, veel van de mooie evenementen moes-
ten worden afgezegd. Wat ze wel door kon 
laten gaan werd strak en goed georgani-
seerd. Daarvoor willen we je heel erg be-
danken. Uiteraard ook namens de jeugd. 
Sabine bedankt!  

Terreinmeester 
 
Marnix heeft door zijn drukke 
werkzaamheden met zijn 
steeds groter wordende ho-
veniersbedrijf helaas de zorg 
voor onze terreinen moeten 
stoppen. Hij heeft toch al 
weer een fiks aantal jaren de 
zorg gehad voor ons terrein-
onderhoud, uiteraard samen met vele vrij-
willigers. Dat hij nu kiest voor zijn toekomst 
en zijn bedrijf is een heel normale keuze, 
hij blijft trouwens wel bestuurslid van Hoop 
Op Geluk. Marnix, bedankt voor alles wat 
je voor de natuur van onze mooie vereni-
ging hebt gedaan. 
 

Karpermarathon 25 t/m 27 juni 
 
Eindelijk mogen we weer een wedstrijd 
organiseren! Vrijdagmiddag druppelen de 
karper vissers  langzaam binnen voor de 
loting, die begon om 18.00u waarna de 
wedstrijd om 19.00u begint. 
De eerste karper wordt in de late avond 
gevangen en die nacht volgen er meer, de 
wegers hebben dus niet veel geslapen. 
Ook overdag zijn er een paar gevangen en 
de nacht van zaterdag op zondag was het 
weer weinig slapen voor de wegers.  
Het was dus erg spannend dit weekend.  
Twee koppels gingen gelijk op maar er wint 
altijd maar 1 koppel. 12.00u opruimen en 
dan snel naar de prijsuitreiking. 
  
Er zijn 22 karpers gevangen, met een  
totaal gewicht van 176,8 kg.  
Zwaarste karper 20,0 kg,  

Kleinste karper 2,0 kg. 

1e Bert en Rien,  10 karpers,  62,8 kg; 

2e Ferry en Robbert, 5 karpers,  40,6 kg; 
3e Wilco en Owen,   4 karpers,  28,4 kg; 
4e Gido en Bert, 1 karper,  20,0 kg; 
5e Youri en Giel, 1 karper, 16,0 kg; 
6e Anton en Bas, 1 karper, 9,0 kg;  
De rest gedeelde 7e, Wilfred en Hanneke, 
Andries en Gerco, Rene en Pieter,  
Willem en Bemien. 
 

De Snoekbaars bedankt voor de sponso-
ring, ook de wegers, kantinepersoneel, 
tractor chauffeur en alle anderen bedankt 
voor jullie hulp! 
  
Ik wil bij deze meedelen dat dit mijn laatste 
jaar is als karpercommissie lid om de wed-
strijden te organiseren. Aan het einde van 
dit jaar stop ik maar ik blijf wel meedoen 
aan de wedstrijden, allemaal bedankt!  

 
Andries 


