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Wie, Wat, Waar? Er is veel gebeurt afgelopen winter en hard gewerkt! 
 
Het clubhuis heeft een nieuwe keuken en keukenapparatuur, een douche en een nieuw opslagruimte. 
Het bestuur gesteund door een aantal vrijwilligers heeft de afgelopen winter het clubhuis een make over gegeven. 
De inmiddels meer dan 22 jaar oude keuken is geheel gerenoveerd en voorzien van roestvrijstalen werkbanken en 
nieuwe apparatuur om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Henk heeft inmiddels zelfs een nieuw menu opge-
steld, dat je het water uit de mond laat lopen.   
Het wordt nu zeker nog meer de moeite waard om je gezicht een even in het clubhuis te laten zien. Kom dus ge-
rust eens langs. Daarnaast waren er vragen of we een douchegelegenheid konden verschaffen en inderdaad 
bleek het invalidentoilet daarvoor geschikt zonder dat de functie als invalidentoilet aangetast wordt. Dus ook dat is 
aangepakt deze winter en tegen een kostenvergoeding kan nu dus gebruik gemaakt worden van een warme dou-
che. Verder is de winter gebruikt om de opslagruimte in ons gebouw te vergroten. Daarmee komt nu ook de oude 
opslagruimte beschikbaar om onze gereedschappen op te slaan zonder dat ze onder de handen wegroesten.  
Ook zijn we bijna overal overgestapt (binnen en buiten het gebouw) op LED-verlichting om zo ook ons energiege-
bruik verder te verminderen. Ook onze verwarmingsthermostaat kunnen we van afstand regelen en we kunnen 
remote beelden van onze beveiligingscamera’s zien. 
 
Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers! 
Bij deze willen we nog maar eens een oproep doen om vrijwilligers te vinden die willen helpen 
bij het organiseren en uitvoeren van jeugdactiviteiten (leeftijdsgroep onder de 14 jaar). We 
hebben mensen nodig die willen aanpakken. Aanpakken in het begeleiden van jeugd tijdens 
bijvoorbeeld de viscursussen of deelname aan hengelsportactiviteiten voor jeugd in de regio (bijv. de Jeugdvisda-
gen), maar ook om met een groepje kinderen een dagje naar een hengelsportbeurs te gaan in Utrecht of Rotter-
dam. Het gaat dus niet altijd om kennis van de hengelsport aan jeugd over te brengen. Natuurlijk is affiniteit met 
de hengelsport wel noodzakelijk, maar je hoeft zelf niet te kunnen vissen (zou wel mooi meegenomen zijn overi-
gens). Je moet het gewoon leuk vinden om jeugd te begeleiden tijdens activiteiten en wil je meer, dan is dat na-
tuurlijk altijd mogelijk. Zo worden meerdere maken per jaar cursussen en trainingen georganiseerd door onze hen-
gelsportbond. Denk aan cursus Viscoach (begeleiden van jeugd) of die voor Vismeester (lesgeven aan jeugd bin-
nen de vereniging, maar ook op scholen tijdens een Visles). 
 
Jubileumjaar; we worden 90 jaar! 
We hebben dit jaar een jubileum jaar. Onze vereniging is formeel opgericht op 4 november 1932. Je weet wel dat 
jaar waarin ze in mei de afsluitdijk gedicht hebben! Dat betekent dus dat we dit jaar 90 jaren oud worden. Dat gaat 
natuurlijk gepaard met festiviteiten en het bestuur en er is een feest-comité en die zijn daarmee ook al druk doen-
de. We kunnen niet wachten tot we horen wat ze gaan doen! 
 
Als laatste staat er nu een beveiligingscamera van de gemeente aan de Watergoorweg die onder andere ook on-
ze terreiningang in beeld heeft. Zo nodig kunnen we nu dus handhaving vragen om beelden na te lopen als er 
daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld bij illegaal vuil dumpen). 

Pier en Wipper. 

90 jaar vissen in Nijkerk 

Vlnr:  
-Roberto Evripidou  
 witviskampioen; 
-Bert en Rien van Dasselaar; 
-Jeugdvisser vismiddag; 
-Trotse pa en kids met vis 
 jeugdvisnacht; 
-Trotse opa Frits Coert.  

Al sinds een aantal jaren maken we voor op de website een eigen VISpas, als 
je daar op klikt ga je naar sportvisserij Nederland waar je een VISpas kunt aan-
schaffen. Onderlegger was de originele VISpas van sportvisserij Nederland. 
Daar even onze naam, adres "de Visburg"  en geboortedatum 
(oprichtingsdatum van onze club. Rechts stond als lidnummer 0813(nummer 
van onze vereniging, dan 1932, leeftijd en huidige jaar dus bijv, 0713 1932 89 
2021. Dit jaar hebben we de VISpas nog meer aangepast door de foto`s vanuit 
onze eigen vereniging er in te plakken. Helaas hadden we afgelopen jaar maar 
1 kampioen en die staat als eerste. Dan de rest maar van mensen die veel voor 
de vereniging doen en foto`s van de vismiddag en jeugdvisnacht. Helaas kun-
nen we de ‘eigen’ VISpas niet door sportvisserij Nederland laten maken voor 
onze vereniging, is te duur. Maar voor op de site wel leuk. 

Pier en Wipper 



 

 

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, aanmelden), 7 mei, 14 mei, 21 mei, 4 jun, 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 beta
 lingsgegevens. 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 € 10,00). 
 
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@hoopopgeluk.nl  



 

 

Hoop Op Geluk 
 

 
Bent u op zoek 
naar een nieuwe 
uitdaging en een 
zinvolle tijdsbeste-
ding? 
Dan is dit mis-
schien iets voor u! 
 
 
Onze vereniging is voor de jeugdcom-
missie op zoek naar nieuwe gemoti-
veerde leden. 
De belangrijkste taak van de jeugd-
commissie is het organiseren en uit-
voeren van onder andere de diverse 
jeugdopleidingen, waar jeugdige vis-
sertjes word geleerd hoe te vissen en 
met de omgeving om te gaan. 
Dit gebeurd in en om ons eigen club-
huis “de Visburg” in Nijkerk. 

Buiten het eens per jaar plannen van 
de datums voor de jeugdactiviteiten 
zult u dus ook actief deelnemen aan 
de cursussen, waarin de jeugd de ba-
siskennis van het vissen wordt ge-
leerd. Tevens organiseren wij aan on-
ze eigen visplas een jeugdvisnacht en 
een vismiddag. 
 
Wij zoeken voor deze taak gemotiveer-
de mensen die het leuk vinden om met 
jeugd te werken, affiniteit met het vis-
sen is een pre. U gaat samen met een 
team de diverse activiteiten plannen 
en uitvoeren, daarbij krijgt u alle hulp 
vanuit andere commissies en/of het 
bestuur. 
Ook het volgen van cursussen bij 
sportvisserij Nederland behoord tot de 
mogelijkheden, uiteraard voor kosten 
van hsv Hoop Op Geluk. 

Omdat u met jeugdigen gaat werken 
vragen wij wel dat u een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) verzorgd, 
ook hierbij kunnen wij helpen en even-
tuele kosten worden door ons vergoed. 
 
Wat heeft onze vereniging te bieden 
aan nieuwe vrijwilligers? 
-Een goed vrijwilligersbeleid; 
-Inspraak in de uitvoering van hun 
werkzaamheden en arbeidsomstandig-
heden; 
-Scholingsmogelijkheden; 
-Een reis/onkostenvergoeding en ver-
zekering. 
 
Interesse?  
Neem dan contact op met : 
Henk Stob,  
Telefoon: 06-40831341 
E-mail: h.stob@hoopopgeluk.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 - 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 

14 mei koppel vaste stok, Arkervaart. (later toegevoegd) €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 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 

17 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. 



 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Vrijdagavond 11 februari dan eindelijk 
weer een nieuwjaarsreceptie.  
 
Beetje laat maar toch werd het weer 
een gezellige avond. De verwachting 
was niet dat er heel veel leden zouden 
komen maar toch wisten ca 25 men-
sen de weg naar het clubhuis weer te 
vinden. Dan zie je hoe belangrijk het is 
dat mensen elkaar ook zien en spre-
ken, niet alleen via de social media of 
telefoon. 
Veel leuke gesprekken en natuurlijk 
ook veel over onze gezamenlijke hob-
by vissen.  

Tel daar bij op de barmensen (die hun 
nieuwe schorten showden) alles weer 
perfect in orde hadden. De meesten 
van ons mochten ook even in de ver-
nieuwde keuken kijken die weer jaren 
mee kan. Lekkere vlaai bij de koffie en 
kleine hapjes bij de borrel of fris. 

Tussendoor werd de kampioen van de 
witviscompetitie Roberto Evripidou in 
het zonnetje gezet en na een mooie 
toespraak van onze secretaris Rien 
van Dasselaar kreeg hij een enveloppe 
met inhoud. En natuurlijk een groot 
applaus voor Roberto, onze altijd vrolij-
ke en sportieve visser! Super prestatie!  

Op het scherm werd een compilatie 
van foto`s getoond van de activiteiten 
van afgelopen jaar. Minder door de 
Corona perikelen maar toch hebben 
onze commissies en vrijwilligers weer 
veel voor ons gedaan.  

Het was niet druk maar wel weer even 
fijn om elkaar te zien en te spreken, 
daar was iedereen het over eens. 

Alle aanwezigen kregen een gadget 
mee, ditmaal een koeltas met logo 
waar je je eten en drinken of het  
vissenaas lekker koel in kunt houden.  

Al met al een geslaagde avond. 
Op naar het nieuwe visseizoen! 

 
Pier en Wipper. 


