
 

 

32e jaargang no.1 februari 2022 

Clubhuis "de Visburg" 
Watergoorweg 87A  
tel  033-2462547,         

 
Postadres:     

Postbus 1108,     
3860 BC  Nijkerk.  

 
Bankrekening 
NL 31 RABO 
0347.8109.42       

 
www.hoopopgeluk.nl 
www.facebook.com/
HsvHoopOpGeluk 

 
Ledenadministratie 

Sportvisserij Nederland 
0900-2025358 

 
—————————- 

 
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 

J. Schoonewelle 
06-50616339  

 
Jeugdcommissie 

H. Stob 
06-40831341 

 
 
 

Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Gert van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? Hieronder zien jullie al weer de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering in 
2022. Ik wil toch nog maar eens een oproep doen om de functie van Voorzitter van 
deze prachtige vereniging vervuld te krijgen. Niemand kan toch ontkennen dat deze 
vereniging een nieuwe voorzitter nodig heeft. Niet alleen om de vergaderingen voor 
te zitten, maar vooral als boegbeeld en ambassadeur. Uit ervaring weet ik dat dit 
belangrijke rollen zijn, die je ook nog eens veel voldoening geven.  
We zijn één van de grootste verenigingen in Nijkerk. We hebben een eigen clubhuis dat volledig van 
eigen middelen bekostigd is. Hetzelfde geldt voor onze prachtige sportvisplas met omliggende gronden 
die we in eigendom hebben. We zijn echter ook een vereniging die de sport beoefent in de openbare 
ruimte en daarmee zijn we dus afhankelijk van wat andere bestuursorganen aan plannen maken.  
Immers voor je het weet worden oevers onbereikbaar of onbevisbaar doordat er buiten onze vereni-
ging om besluiten genomen worden over veranderingen in beheer of inrichting. Of groeit het water 
dicht en is niet meer bevisbaar omdat de eigenaar zich niet bewust is van het feit dat het ons speelveld 
is. Dat alles brengt met zich me dat onze belangen richting gemeente en onze sportbond vertegen-
woordigd moeten worden Het is voor onze vereniging daarom van groot belang dat we een nieuwe 
Voorzitter krijgen.  
 

Dus hierbij nog eens de oproep om je beschikbaar te stellen!  
 

Denk nu niet dat is niets voor mij, want ik heb daarin geen enkele ervaring! Ook ik was vooraf niet op-
geleid om verenigingsbestuurder te worden. Ook ik was een gevalletje learning by doing en heb me 
alles soms zelfs met schade en schande eigen moeten maken. Hett is ook allemaal geen rocket scien-
ce, immer je hebt een verdraait goed team collega bestuursleden die je helpen de weg te vinden en je 
adviseren. Ik ben nu een half jaartje geleden afgetreden als voorzitter. Hoe goed dat team bestuursle-
den nu eigenlijk wel is kun je zien aan hoe de zaken nu draaien. De keuken in het clubhuis was al tij-
den aan vervanging toe. Dat is deze herfst opgepakt. Diverse bestuursleden hebben de tanden daar in 
gezet, zowel om zaken te regelen als om het noodzakelijke handwerk uit te voeren.  
Voor wat meer specialistische zaken zijn leden benadert om een handje te helpen.  
Kortom daar hoef je als voorzitter je niet druk over te maken!  

Zet dus al je twijfels overboord en meld je aan!  
Dirk Wever 

90 jaar vissen in Nijkerk 

Agenda Algemene Leden Vergadering maandag 11 april 2022 

1. Opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Notulen ALV 12 april 2021. 
 
4. Jaarverslagen: 
Jaarverslag 2021.  
 
5. Financieel jaarverslagen 2021. 
Jaarrekening 2021. 
 
6. Verslagen Kascontrolecommissie: 
Verslag Kascommissie 2021. 
 
7. Begrotingen. 
Begroting 2022. 
 

8. Pauze. 
 
9. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
 
10. Bestuursverkiezing.  
Aftredend niet herkiesbaar; geen 
Aftredend herkiesbaar; geen 
Tussentijds aangetreden: R. Withaar penning-
meester. 
 
11. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
12. Beleid voor de komende jaren 
 
13. Rondvraag.  
 
14. Sluiting. 



 

 

Karpercompetitie 
 
Data: 15-16 apr, 20-21 mei, 10-11 jun, 1-2 jul, 26-27 aug.  
 
-Loten 18.00u;       -Vissen van vrijdag 19.00u tot zaterdag 16.00u;  
-Prijsuitreiking ca. 17.00u;     -Laatste wedstrijd na afloop prijsuitreiking en BBQ;   
-Kosten gehele competitie € 60,00;    -Alleen voor leden Hoop Op Geluk;     
-Maximaal 22 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.  
16 t/m 18 sep Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Meer info volgt tzt op onze site. 
8 okt   Snertwedstrijd, alleen voor leden, alle gevangen vis telt, €10,- p/p, loten 9.00u, vissen 10.00u - 16.00u. 
                               Om 12.00u wordt de lunch geserveerd, uiteraard erwtensoep, (rogge)brood en spek! 
12 okt   Karpercompetitie vergadering, zaal open 19.00u, aanvang 19.30u.  
   Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat (per mail) uiterlijk twee weken vooraf bij Bert van Dasselaar, 
   b.dasselaar@hoopopgeluk.nl  

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  13 apr, 11 mei, 25 mei, 8 jun, 29 jun, 6 jul, 20 jul, 3 aug, 10 aug, 24 aug, 7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt. 
   
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk;   -Losse wedstrijden, inschrijven vanaf 7.00u; 
-Loting 7.30u in clubhuis "de Visburg";    -Koffie s' morgens gratis; 
-Vissen van 09.15u tot 14.30u;     -Pauze van 15 minuten; 
-Max. hengellengte 11,5 meter;     -Geen verse de vase en / of rode maden toegestaan;  
-Inleg € 5,00 per wedstrijd;      
-Prijsuitreiking na de wedstrijd, dagprijzen, nummers 1, 2 en 3 een waardebon van HCN, overige prijzen tenminste 1 op 2 
een zak voer o.i.d.   
-Na afloop van de laatste wedstrijd een hapje en drankje voor een ieder die minimaal de helft van wedstrijden heeft  
meegedaan, anderen kunnen tegen betaling van € 10,- aanschuiven (wel tijdig vooraf melden). 
Voor aanvang 1e wedstrijd kort overleg over het reglement. 
Telefoonnummer info, aan- of afmelden: 06 - 50 616 339 (Jan Schoonewelle). 

Karper open wedstrijden 
 

29 apr t/m 1 mei koppelmarathon  15 jul t/m 17 jul koppelmarathon  5 aug t/m 7 aug koppelmarathon,  
Alle marathons, €80,- / koppel,   loten 18.00u,   vissen 19.00u - 12.00u,   prijsuitreiking 13.00u; 
 
-Gebruik van een onthakingsmat is verplicht;  -Alle wedstrijden inclusief ontbijt; -Maximaal 14 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: 16 apr (gezamenlijk ontbijt, wel even aanmelden), 7 mei, 14 mei, 21 mei, 18 jun, 9 jul, 30 jul, 20 aug, 17 sep, 1 okt. 
 
-10 wedstrijden waarvan 3 afvallers;     -Plaatsloting 7.30u in "de Visburg;     
-De koffie `s morgens is gratis;      -Vissen van 09.15u - 14.30u;     
-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;  
-Inschrijving  tot uiterlijk 10 april 2022 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.  
-Een vrije wedstrijd meevissen kost € 5,00 hiervoor uiterlijk opgeven op de donderdag voor de wedstrijd tot 21.00u bij  
Klaas Bast, uitsluitend via mail k.bast36@upcmail.nl. (bij de laatste wedstrijd kunt u mee eten, kosten extra zijn € ? 
 
9 nov witvis vergadering voor overleg van verloop competitie en reglement in "de Visburg", aanvang 19.30u.  
Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat uiterlijk twee weken vooraf bij Klaas Bast per mail k.bast36@upcmail.nl 



 

 

Hoop Op Geluk 
 

Clubkampioen 2021 
 
Zaterdag 23 oktober werd de laatste 
wedstrijd om het clubkampioenschap 
2021 gehouden aan de Westkant van 
de Arkervaart. Er waren nog 2 kandi-
daten voor de titel en het lot bracht 
hen naast elkaar aan het water. 
Jan Schoonewelle had een goede start 
en Roberto zat wat onrustig op zijn 
koffer. Maar na de weging werd duide-
lijk dat Roberto Evripidou de titel pakte 
voor 2e Jan Schoonewelle en  
3e Marcel Rutten, allen wisten een 
mooie constante serie neer te zetten, 
heren proficiat! 
 
De prijsuitreiking was na afloop in ons 
gezellige clubhuis waar alle medewer-
kers in het zonnetje werden gezet, 
en waar onze erevoorzitter Dirk Wever 
de prijswinnaars bekend maakte. 

 

Daarna volgde nog een gezellig sa-
menzijn met een hapje en drankje ver-
zorgd door Henk en Jan waarvoor on-
ze dank. Ik denk dat we terug kunnen 
kijken op een mooi seizoen met een 
terechte kampioen en dat we allen 
trots mogen zijn om deel uit te maken 
van deze mooie vereniging, doen we 
volgend jaar weer over mannen!  
 

Ton Post 

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 - 81 356 310 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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

23 apr koppel vaste stok, Arkervaart. €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.00 

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

10 sep 
concours, individueel en korpsen, Arkervaart. 
extra per korps* 

€ 15,00 pp 
€ 15,00* 

07.30 09.30 14.30 16.00 

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

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

€ 7,50 pp 08.30 10.00 13.30 15.00 

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 11, 18, 25 mei,  examen 1 juni. 
-Karpercursus, kosten €25,00, vissen op deze sterke vis leren.  Cursusdagen 8, 15, 22,          examen 29 juni.  
-Streetfishcursus, kosten €20,00, jagen op roofvis.   Cursusdagen 2, 9, 16,           examen 23 nov. 

Bovenstaande cursusdagen op woensdagmiddag van 13.00 - 15.00u. Examen van 13.00 - 16.00u. 
 
Overige activiteiten voor de jeugd.  
-Zaterdag 28 mei, jeugd DoeDag, wij gaan weer een leuke dag organiseren, tevens een kofferbakverkoop.  
Houd voor meer info onze site in de gaten. 
-Vrijdag 12 tot zaterdag 13 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 verzorgd 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.  
-Vrijdag 19 augustus vismiddag (voorheen vakantiespektakel), gratis even lekker vissen.  
Wij zorgen voor een hapje en een drankje aan het water. 



 

 

Zaterdag 18 december werd (nog net 
voor de lockdown) onze jaarlijkse 
Kerstwedstrijd gehouden. S` morgens 
werden onder het genot van een war-
me bak koffie verzorgd door Rien de 
12 koppels en plek geloot, altijd span-
nend met wie je gaat vissen. Dan op 
naar het terrein van de familie van 
Rootselaar waar we ook dit jaar weer 
mochten vissen waarvoor onze dank. 
 
De weersomstandigheden waren 
goed, bijna geen wind, iets motregen 
en niet te koud, perfect visweer dus.  

 
Er werden 
mooie aantal-
len gevangen, 
helaas heel 
veel klein grut 
en soms een 
mooie voorn.  
 
 

Na 2 uur vissen tijd voor de pauze, ook 
nu weer heerlijke erwtensoep gemaakt 
en geserveerd door Griet. Henk en Jan 
waren er ook bij voor de broodjes 
worst en een drankje. Ze stonden lek-
ker droog onder de tenten die Kerst-
man Frits samen met Bren en Rinus 
hadden neergezet. 

Na een half uur samen op de foto en 
weer door. Na afloop wegen en snel 
naar "de Visburg"  die momenteel 
wordt verbouwd, de opslag en de keu-

ken worden geheel vernieuwd, maar 
de gezelligheid hoeft niet te worden 
verbouwd, die is nog altijd van een 
hoog niveau. Al onze ereleden waren 
ook uitgenodigd en aanwezig, altijd 
leuk en mooie verhalen. Erelid Arie 
Bos gaf alle aanwezigen een laatste 
rondje en dat werd zeer gewaardeerd.  

Klaas en Rinus hadden de wedstrijd en 
de uitslag weer goed geregeld, zoals 
altijd vis je voor de eer want iedereen 
krijgt dezelfde prijs dit keer een Kerst-
brood en een fles wijn.  

De uitslag: 
1e  
 

Leen 
en 

Wim; 
 
 

 
 

2e  
 

Wout 
en  

Marius; 
 
 
 
 
 

3e  
 

Bren 
en 

Fred. 
 
 
 
 
 

 

Al met al weer een mooie visdag, ie-
dereen die op wat voor manier ook 
heeft geholpen bedankt!  


