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Postbus 1108,     
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Voorzitter 

Vacant 
 

Penningmeester  
R. Withaar 

 
2e Penningmeester 
R. van den Broek 

06-51081727 
 

Secretaris 
R. van Dasselaar 

06-23869305 
 

2e Secretaris 
Vacant 

 
Botenhavenbeheer  

W. Bijkerk 
06-14813773 

 
Terreinbeheer 

B. van Dasselaar 
06-22746146 

 
Visstandsbeheer 

A. Dekker 
06-50943402 

(niet op zondag)  
 

Visstandsbeheer 
M. van de Baan 

06-33109079 
 

Barcommissaris 
H. Stob 

06-40831341 
 

—————————- 
 

Witviscommissie 
Ton Post 

06-25412383 
Klaas Bast 

06-81356310 
 

Karpercommissie 
B. van Dasselaar 

06-22746146 
A. Kuijt 

06-13003570 
 

Gezelligheidswedstrijd-
commissie 
F. Coert 

06-13180064 
 

Jeugdcommissie 
H. Stob 

06-40831341 
 
 
 

Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Gert van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? Mijn naam is Reint Withaar. Ik ben lid van Hoop op Geluk sinds 2011. 
Inmiddels heb ik de pensioenleeftijd gehaald, ben getrouwd en woon-

achtig in Zeist. Buiten vissen vind ik fotografie leuk, voor beide neem 
ik te weinig tijd. 
 

Kort na de ALV 2021 heb ik mij opgegeven voor de openstaande  
vacature van Penningmeester. Dit heb ik gedaan omdat ik de vereni-
ging een warm hart toedraag en hoop in deze functie een bijdrage te 

kunnen leveren om de vereniging in leven en gezond te houden. 

Uitnodiging 
 

Het bestuur nodigt u  hierbij uit voor de  
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7  januari 2022. 

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

en samen te toasten op het nieuwe jaar. 

 

    Witviscommissie 

Karpercommissie 

Gezelligheidswedstrijdcommissie 
 

 
 

 

      

Jeugdcommissie 
 

 
 

Commissies 2022 

Rien  
van Dasselaar 

Bren de Jager 

Rien Rond Ton Post 

Klaas Bast 

Bert  
van Dasselaar Anton  

Kuijt 

Rinus 
van `t Hazeveld 

Gert Jan  
van Kooten Reint Withaar 

Jan Schoonewelle 

Henk Stob 



 

 

Kerstwedstrijd 2021 
 

18 december is weer onze jaarlijkse Kerstkoppelwedstrijd in de havenkom. Deze traditionele wedstrijd is de  
afsluiter van het jaar, iedereen prijs en super gezellig. Ook dit jaar worden de koppels aan elkaar geloot, dus 
met wie je vist blijft een verrassing. We hebben een langere pauze waarin door onze barcrew weer voor iets  
lekker warms en een drankje wordt gezorgd. Na afloop lekker de warme ‘Visburg’ in om gezellig na te praten en 
de prijsuitreiking te doen. 
 
Inschrijfgeld € 7,50 pp, alleen (jeugd)leden,  
iedereen prijs!!!  
08.30u loten,  
vissen van 10.00u tot 13.30u, (30 min pauze). 
15.00u prijsuitreiking in "de Visburg". 

 

Meedoen? 
 

Inschrijving uitsluitend via onze internetpagina, 
www.hoopopgeluk.nl 

Green Deal Sportvisserij Loodvrij 
 

 
Sportvisserij Nederland werkt in de Green Deal Sportvisserij Loodvrij samen met de Rijks-
overheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo hard aan het terugdrin-
gen van het loodgebruik in de hengelsport en stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke 
loodvervangers. Doel is om het loodgebruik in de sportvisserij in 2021 met 30% te reduceren 
en de hengelsport in 2027 volledig loodvrij te maken. Het voorstel van het ECHA  
(Europees Agentschap voor Chemische stoffen) ligt dan ook in lijn met de in Nederland  
gemaakte afspraken. Eind dit jaar wordt de Green Deal Sportvisserij Loodvrij met alle  
partners geëvalueerd. De nieuwe Europese ontwikkelingen worden hierin meegenomen.  
 
Sportvisserij Nederland, hengelsportfederaties en -verenigingen zullen zich ook de  
komende jaren in blijven zetten om het gebruik van loodvervangers te stimuleren en om 
sportvissers bewust te maken van de risico’s van het gebruik van vislood.  
 
Hoop Op Geluk is samen met de wedstrijdcommissies aan het overleggen hoe wij als  
vereniging het loodvrij vissen kunnen stimuleren. Hierover in ons volgende blad meer. 
 
KARPERVISSEN Karpervissers hebben een ruime keuze aan milieuvriendelijke alternatieven van steen, ijzer/staal en 
(verzwaard) beton. Zowel voor liefhebbers van wartellood als inlines zijn modellen van diverse fabrikanten verkrijgbaar.  
 
WITVISSEN Voor de feedervisserij zijn meerdere voerkorven van ijzer/staal verkrijgbaar. Ook method feeders zijn in  
uiteenlopende milieuvriendelijke soorten en maten in de winkel te vinden. Voor de bekende loodhagels zijn de “non-toxic” 
varianten van veelal tin het beste alternatief. Hiervoor wordt naar een nog milieuvriendelijker alternatief gezocht.  
Voor zwaardere dobbers, bijvoorbeeld voor de matchhengel, bieden olivettes van tungsten (wolfraam) uitkomst.  
 
ROOFVISSEN Tungsten is een uitstekend milieuvriendelijk alternatief voor lood. Tungsten is harder, zwaarder en daarmee 
kleiner dan lood in hetzelfde gewicht. Dit biedt grote voordelen zoals het beter voelen van de bodemstructuur, betere  
werpeigenschappen en een verfijndere visserij. Jigheads, dropshotgewichten en bullet weights zijn goed verkrijgbaar van 
verschillende merken.  
 
ZEEVISSEN Voor deze discipline, waar de zwaarste gewichten worden gebruikt, zijn verschillende milieuvriendelijke  
alternatieven op de markt. Zowel van beton als ijzer/staal zijn allerlei vormen en maten te koop. Ook met (klap)ankers zijn  
goede producten in de handel.  

                                   “Beëindiging van het organiseren van de Gezelligheidswedstrijden.” 
 

Helaas ben ik, met pijn in mijn hart, door drukke werkzaamheden niet meer in staat om de gezelligheidswedstrijden mede 
te organiseren. Dat betekent dat na de laatste wedstrijd het er voor mij opzit. 
 

Hierbij wil ik het overige team van de GZW-commissie, bestaande uit Jan Schoonewelle, Bren de Jager en Rien Rond, 
hartelijk bedanken voor hun inzet en fijne samenwerking. 
Natuurlijk niet te vergeten onze topbarmedewerkers bestaande uit Henk Stob en Jan van Diest. 
Maar het belangrijkste zijn toch de deelnemers, zonder hun heeft het geen zin om wedstrijden te organiseren. 
Mede door het bestuur van HOG kunnen wij, ondanks alle corona strubbelingen, terugkijken op een geslaagd seizoen. 
 

Jongens allemaal hartelijk bedankt, ik vond het hartstikke GEZELLIG!! 
 

Ik hoop van harte dat de Gezelligheidswedstrijden volgend seizoen alsnog georganiseerd gaan worden in wat voor  
bezetting dan ook. Ondanks het feit dat ik geen wedstrijden meer ga organiseren blijf ik wel gewoon vissen. 
Tot ziens aan de waterkant. 

Frits Coert 



 

 

Hoop Op Geluk 
 

Karperkoppelmarathon  

3 t/m 5 september 2021 
 
Deze wedstrijd is samen met de   
Karpergigant georganiseerd. 
  
De uitslag, er zijn 8 karpers gevangen 
met een gewicht van 69 kg. 

2
e
 Aart-Jan van Kleef en  

Bert van Winkoop, 1 karper, 11,5 kg; 
3

e
 Wilco Bijkerk en  

Owen Huijskes, 1 karper, 11,1 kg;  
4

e
 Ricardo Ockers en  

Roy de Graaf, 1 karper, 8,4 kg; 
5

e
 Andries van Essen en  

Gerco de Vries, 1 karper, 7,7 kg;  
6

e
 Jan Jansen en  

Marco van Beek, 1 karper, 5,2 kg.  
 
De rest werd 7

e
, Rien en Bert Dasse-

laar, Anton Kuijt en Bas Schuurmans, 
Hennie Klarenbeek en Patrick Bakker, 
Arjan van de Akker en Geertjan Har-
denberg, Ronnie Klemm en Mick Ver-
schoor, Rene Koppelman en Pieter 
Minnen, Wilfred en Hanke Schot, Nik 
Bergsma en Koen Luijer, Willem en 
Demien Story. 
  
En ook de keukenprins en prinses, de 
tractorchauffeur en de wegers bedankt 
voor jullie hulp voor dit weekend!  
En ook alle sponsoren bedankt voor 
de sponsoring van jullie dit hele jaar! 
  
Nadat ik een aantal jaren de karper-
commissie heb gedaan moet ik helaas 
stoppen, ik wil iedereen die mij al die 
jaren hebben geholpen bedanken. 
Ik heb het met veel plezier gedaan,  
dit was mijn laatste wedstrijd.  
Het ga jullie goed! 
 

Andries van Essen    

Concours witvis 
 
Zaterdag 18 september onder zeer 
mooie weer omstandigheden is het 
jaarlijks open concours weer gevist. 
Er waren 35 deelnemers waar onder 
vier teams.  
 
De vangsten waren redelijk er werd 
veel kleine vis gevangen en natuurlijk 
hier en daar een Brasem. 

Eerste team was ‘de knuppelbrigade’  
Cor Kraai, John Vallen, Rick Buiten-
huis, Ben Dekker  en Emiel van Dijk. 

 

Individueel: 
 

1e Cor Kraai  
5190 gram. 
 
2e Adrie Meester  
3470 gram. 
 
3e Simon van de Kolk  
3450 gram. 
 
 

 

 Snertwedstrijd 
 
Het was een zeer koude morgen maar 
het duurde nog geen 10 min en het 
eerste baarsje was al gevangen van 
een paar cm lang.  
Na een 40 minuten was onze grote 
man die al 3 dagen zei ik ga ze van-
gen het al zat en verkocht zo ter  
plekke zijn hele visgerei! Wat hebben 
wij een lol gehad, nu denk ik dat ieder-
een het wel weet, beter achter de bar 
dan met vissen Henk (knipoog)… 

Maar goed nu weer de orde van de 
dag. Het was beregezellig met een 
opkomst van 12 leden. 

Zo rond 12.00 uur het lekkere eten van 
Griet van Beek, een hele grote pan 
met erwtensoep met goed vlees erin 
en paar gesneden worsten.  
Daarbij roggebrood met spek en na-
tuurlijk bolletjes met vleeswaren voor 
degene die geen roggebrood lusten, 
het was dus weer voortreffelijk gere-
geld door Henk en zijn mensen. 

De vangsten waren helaas alleen klei-
ne baarsjes totdat Wilco Bijkerk er 2 
had van 18 en 26 cm. Bert Dasselaar 
dacht dat kan ik ook, zo gezegd zo 
gedaan. Ja, u leest het goed, Bert een 
karpervisser die op de witvis zit, de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit!
En zijn eerste vis was een baars van 
26,5 cm.  

Het was dus een zeer geslaagde ge-
zellige visdag met uiteindelijk de zon 
er nog bij. Een mooie afsluiting van het 
wedstrijdseizoen op onze plas en al 
jaren een klassieker. 
 
Hierbij de uitslag: 
 
1e Bert van Dasselaar; 
2e Wilco Bijkerk;  
3e Rien van den Broek; 
4e Koen Luijer. 
 
Gedeeld 5e:  
Mees Hofland, Henk Stob,  
Jaap Rijken, Rien Dasselaar,  
Ronnie Klemm en Anton van Drie.  
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor 
alle hulp en medewerking. 
Henk Stob, Jan van Diest,  
Griet van Beek en Hoop Op Geluk. 
Iedereen bedankt en tot volgend jaar. 
 

Karpercommissie  
 

1e Ferry van Beek en  
Robbert Dasselaar,  
3 karpers, 25,1 kg; 



 

 

Rasregelaar Frits  Coert stopt 
 

En dat is jammer want 
wat kreeg hij niet voor 
elkaar?  Hij begon sa-
men met Hans bij de 
witvis om de loting en 
uitslagen via het bea-
merscherm te tonen. 
Dat werd langzaam uit-
gebreid, toen de loting 
met de Smiley waar een prijsje aan 
vastzat. Het ontbijt bij de 1e wedstrijd 
en ga zo maar door. Ook de sponsors 
vergat hij nooit, overal zie je hun logo`s 
terug, op het wedstrijdbord, scherm en 
zelfs op de houten wandregel in "de 
Visburg"!  Frits we gaan je organisato-
rische kwaliteiten missen maar  
gelukkig blijf je wel vissen en wil je ons 
altijd met raad en daad terzijde staan.  
 

Bedankt TOPPER! 
 

Vissen met ouderen 
 

We werden benaderd door Sportvisse-
rij Nederland voor hulp bij een vismid-
dag met ouderen van Zorgerf  
Buiten-land uit Putten. Natuurlijk waren 
we daar wel voor te porren!  
Dinsdag 29 september was het zo ver. 
Zo rond 14.00u arriveerde drie oude-
ren en twee begeleiders bij ons aan de 
plas. Na een rondje voorstellen eerst 
een bak koffie en een lekkere koek.  

Vanuit Hoop Op Geluk waren we met 
drie helpers, Bert en Rien zijn doorge-
winterde karpervissers maar zij wilden 
graag helpen. 
  
Er werd vandaag vooral veel Baarsjes 
gevangen, groot en klein. 
De vissers en wij vonden het een zeer 
leuke gezellige middag die zeker voor 
herhaling vatbaar is.  
Rien en Bert bedankt voor jullie hulp! 
 

Henk Stob  

 
Triowedstrijd Arkervaart 

 
Zaterdag 16 oktober werd er voor het 
eerst een triowedstrijd gevist aan de 
Westkant van de Arkervaart. Dat er 
aan de vaart niet alleen gevist wordt 
bleek uit de vele hardlopers, die  
meededen aan de Arkervaartloop. 
Tijdens de wedstrijd bleek er veel  
verschil in vangsten tussen de vakken 
onderling met name in het C vak aan 
de brugkant was het sappelen. 
De vakken A en B waren redelijk tot 
goed. Ieder team bestond vandaag uit 
3 personen waarvan ieder team 1 lid in 
een vak had. De gescoorde punten 
van ieder teamlid bepaalde de   
eindscore, hoe minder hoe beter. 
De loting vond plaats met behulp van 
een computersysteem dat door 
Rinus van ‘t Hazeveld weer top gere-
geld was m.b.v. zijn schoonzoon,  
chapeau heren. Ook weer keurig in 
beeld  gebracht op de beamer waar-
door deze voor iedereen in de zaal live 
te volgen was, een uniek gebeuren in 
wedstrijdland denk ik.   
De uiteindelijke winnaars werd het 
zeer ervaren team van Hoop op Geluk 
bestaande uit Breun van Bokhorst, 
Roberto Evripidou en Klaas Bast met 6 
punten. Dat deze heren samen goed 
zijn voor 150 jaar Arkervaart ervaring 
bewezen zij ten volle.  

Tweede werd het team van de Heren 
van Holland, bestaande uit Martijn 
Bakker, Christiaan Dijkstra en Ton 
Post met 10 punten.  

Op de derde plaats eindigde het team 
van Jan Schoonewelle, Henk Lokhorst 
en Gijs Nederlof met 18 punten, een 
nette prestatie van deze heren weer. 

Na afloop was een ieder positief over 
deze opzet dus mogelijk voor herhaling 
vatbaar volgend seizoen.  
Verder willen wij een ieder bedanken 
die zich heeft ingezet om deze dag tot 
een succes te maken. 
 

De witviscommissie 


