
 

 

32e jaargang no.3 juni 2022 

 
Voorzitter 

Vacant 
 

Penningmeester  
R. Withaar 

06-48626091  
 

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)  
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 
 

Gezelligheidswedstrijd-
commissie 

J. Schoonewelle 
06-50616339  

 
Jeugdcommissie 

I. de Jong   
06-27262922 

 
 

—————–——— 
 

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 

 
 

—————–——— 
 

Redactie clubblad 
Rien van Dasselaar 

Gert van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? 

 
 
1.   Opening. 
-Waarnemend voorzitter Dirk Wever opent de vergade-
ring en heet iedereen welkom. 
-Hierna vraagt de voorzitter een moment stilte voor 
degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, met 
name Dhr. Schoonewelle en Dhr. Mandemakers. 
   
2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 
-Afgemeld: Bren de Jager en Frits Coert, Henk Stob ligt 
in het ziekenhuis. 
-Ingekomen stukken: Natura 2000,  
afkoop beroepsvisser. 
 
3.   Notulen  
-Notulen Algemene Leden vergadering 2021 worden 
goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
 
4.   Jaarverslag 2021. 
-Jaarverslag secretaris is voorgelezen door Rien van 
Dasselaar,  er volgde een applaus van de leden. 
 
5.   Financieel jaarverslag 2021. 
-2e Penningmeester Rien van den Broek licht de jaar-
rekening van 2021 toe aan de leden. Vragen uit de zaal 
worden naar tevredenheid beantwoordt.  
-De kascontrolecommissie bestaande uit Bren de Jager 
en Dirk Wever hebben de boeken gecontroleerd. Deze 
waren weer keurig verzorgd,  Dirk Wever vraagt de 
vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieel beleid, de vergadering gaat hiermee ak-
koord. 
  
6.   Vaststellen begroting 2022. 
-2e Penningmeester Rien van den Broek licht de be-
grotingen toe en vraagt de vergadering toestemming 
voor de volgende grote uitgaven: nieuwe maaimachine, 
een hogedrukreiniger (zelf aanzuigend water), afkoop 
beroepsvisser Randmeer. 
-Begroting 2022 geen vragen, hierna was de vergade-
ring akkoord en is de begroting vastgesteld. Hierna 
kreeg de 2e penningmeester een applaus. 
 
7.   Pauze.  
Hapjes en drankje met dank aan het barpersoneel. 
 
8.   Besluiten aangaande zakelijk recht uitbreiding A28. 
-Besluiten A28 tot het aangaan van een overeenkomst 
met de Overheid is geregeld en vastgelegd. 
 
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
-De voorzitter legt uit dat de besluitenlijst op de schop 
is gegaan door diverse wijzigingen, onder andere in 
commissies, organisatie. Hij licht de wijzigingen toe en 
beantwoordt de vragen uit de zaal naar tevredenheid. 
  

 
 
10. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:  
-Aftredend en herkiesbaar: geen, aftredend niet her-
kiesbaar: geen, tussentijds afgetreden: geen. 
-Tussentijds aangetreden:  
Reint Withaar (penningmeester),  
Inge de Jong (jeugdleidster). 
 
-Hierna vraagt secretaris Rien van Dasselaar samen te 
zoeken naar een nieuwe voorzitter omdat het huidige 
bestuur dusdanig onderbezet is dat er alleen het hoog-
nodige werk gedaan kan worden en zeker geen nieuwe 
dingen kunnen worden opgepakt. Dus kijk allen eens 
goed om je heen of je kandidaten kunt aandragen. 
De vergadering is akkoord met de wijzigingen.  
 
11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
-Ereleden  Dirk Wever en Bren de Jager blijven nog 
een jaar aan, Henk van den Burg meld zich aan als 
reserve. 
 
12. Beleid voor de komende jaren. 
-Geen mededelingen. 
 
13. Evaluatie midweek en weekend kaarten voor plas 
Watergoor.  
-We hebben nu eigenlijk 3 jaar een proef gedraaid met 
het uitgeven van Midweek- en Weekendkaarten, er 
was  te weinig animo voor en er kwamen te veel  pro-
blemen uit voort en we hebben er veel werk mee.  
Voorstel bestuur om de kaarten per direct te laten ver-
vallen, alle aanwezige leden gingen hiermee akkoord. 
 
14. Rondvraag. 
-Henk van den Burg, er ligt nog steeds tegels en puin 
op het  parkeerterrein.  
 Antw: deze worden snel verwerkt door de  
 terreinmensen nog geen tijd voor gehad. 
-Henk van de burg de AED hangt nog steeds niet aan 
de muur? 
    Antw: Rien van Dasselaar word aan gewerkt 
 moeten de houder nog bestellen 
-Henk van de burg nog steeds niets gehoord voor de 
cursus BHV.  
    Antw: we wachten nog steeds op antwoord van 
 VNF voor de deelnemers.       
 
-Erelid Wout van de Kamp wil iedereen bedanken voor 
hun inzet voor het verbouwen van de keuken en club-
huis en het vele werk verricht door bestuur en mede-
werkers. Hierna volgt er een groot applaus uit de zaal. 
 
15. Sluiting. 
-De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en 
nodigt iedereen uit voor een drankje. 

90 jaar vissen in Nijkerk 

Notulen Algemene Leden vergadering 11 april 2022 Aanwezig 25 leden. 



 

 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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 

Karpercompetitie 
Data: 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 (per mail) uiterlijk twee weken b.dasselaar@hoopopgeluk.nl  

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  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). 
Telefoonnummer info, aan- of afmelden: 06 - 50 616 339 (Jan Schoonewelle). 

Karper open wedstrijden 
 

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: 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; 
-Na afloop van de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking onder het genot van een buffet;  
-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  

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 



 

 

Hoop Op Geluk 
 

Opschoondag 19 maart 2022 

Zo tegen 8 uur kwamen de mensen bij 
ons clubhuis binnen. Eerst koffie of 
thee en een lekker broodje en dan 
wachten tot alle mensen van IVN en 
leden binnen zijn. Allemaal zin aan 
een lekker dagje buiten bezig zijn, het 
weer zit mee, volop zon!  
 

Dan naar buiten voor de foto en ge-
reedschap pakken (allemaal van de 
gemeente Nijkerk gekregen!).  
En daar gaan ze, op weg naar de vaart 
of het Juncker pad om vuil te ruimen of 
bezig met ons insektenhotel / wand die 
elk jaar moet worden opgefrist.  
 
Tevens gaan een paar man binnen 
bezig om het plafond en de gordingen 
in de zaal schoon te maken en de keu-
kenploeg is al bezig met de grote 
schoonmaak van de bar.  
Dan nog een paar de boot in om vislij-
nen uit boomtakken boven het water 
weg te halen, nuttig werk, zo kunnen 
er geen vogels in vastraken. 
 

Ook gaat er een ploeg aan het werk 
om varkensruggen te leggen in ons 
parkeerterrein met behulp van Henk 
en zijn graafmachine. U weet wel, die 
ronde betonnen balken waar je heeel 
zachtjes over heen moet met de auto. 
Uiteraard ruimte tussen de ruggen 
voor fietsers. Want die rijden ons  

Hoop Op Geluk Jeugd 
Cursussen dit jaar bij hsv Hoop Op Geluk. 
--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 14.00 - 16.00u. Examen van 14.00 - 16.00u. 
 

Overige activiteiten voor de jeugd.  
-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. 

 
In Memoriam Arie Bos 

 

Vrijdag 15 april j.l. kregen we bericht dat ons Erelid Arie Bos is overle-
den. Arie is 87 jaar geworden. 
 
Voor veel van onze sportvissende leden (maar ook niet leden) was Arie 
een bekend gezicht. Arie heeft 53 jaar als verenigingscontroleur opgetre-
den. Hij is hiermee van grote verdienste geweest voor de hengelsport en 
daarvoor in 2020 door onze sportvisfederatie Sportvisserij MidWestNe-
derland onderscheiden met de zilveren speld van verdienste.   
Favoriete plek was voor Arie de polder Arkemheen, daar hield hij zijn 
controlerondjes en hield goed in de gaten dat iedereen zich aan de re-
gels hield. Zelf gooide hij ook graag een hengeltje uit en hij heeft jaren-
lang op de woensdagmiddag met de gezelligheidswedstrijden mee ge-
vist. Arie bezocht trouw alle Algemene ledenvergaderingen en was 
graag van de partij op speciale bijeenkomsten en verenigingsactiviteiten. 
We zullen zijn vertrouwde gezicht en de rust die hij uitstraalde missen. 
 
De laatste tijd werden de jaren hem steeds zwaarder. Opvallend was 
hoe hij zelfs na het overlijden van zijn echtgenote toch de moed erin 
hield en heel positief over de toekomst bleef. Trots vertelde hij vorig jaar 
dat hij met hulp en zorg van zijn kinderen zelfstandig kon blijven wonen 
in de aanleunwoning achter zijn voormalige woonhuis.  
We zullen hem missen. 
 

Namens de leden wenst het bestuur de familie en vrienden  
veel sterkte met het verlies. 



 

 

terrein niet elke keer kapot. En ja, he-
laas vinden sommige auto bestuurders 
het erg leuk om (als we net de par-
keerplaats voor dik geld vlak hebben 
laten maken) diepe sporen te trekken 
in onze parkeerplaats. Dat zal nu wel 
ietsje minder worden denken we…. 
Zoals gezegd, heerlijk weer. Aan de 
vaart was het druk met vissers en onze 
opruimers kenden de meesten wel bij 
naam. Bren, Henk, Rinus en Frits ruim-
den veel troep op en maakten de stek-
nummers schoon. Al moeten we wel 
zeggen dat het dit jaar minder was zo-
dat de ploeg na de middag al naar huis 
kon. Ook langs het Juncker pad was 
alles toen al weg.  
 
Tussen 10 en 11 uur werd de koffie 
met lekkere koeken rondgebracht, de-
gene die dichtbij het clubhuis waren 
dronken daar een bakkie.  

Tegen die tijd waren de duikers van 
duikvereniging Nijkerk ook al gearri-
veerd. Na veel jaren weer duikers in de 
plas, voor hun een mooie oefening in 
diep water en voor ons een check of er 
soms troep in het water is gegooid, 
maar buiten een kabelboom van een 
auto en veel blikjes van aas en zo was 
er niet veel te vinden gelukkig!  
 

Dan tussen de middag het stamppot 
buffet, ook dit jaar weer gemaakt door 
Griet en Dirk, Boerenkool, Zuurkool en 
Lapskaus (Noorse hutspot),  uiteraard 

met spekjes, spek en worst, veul worst!  
Daarna gingen de meesten weer naar 
huis, Henk ging met zijn graafmachine 
helemaal naar de andere kant van de 
kleine plas om de Zwaluwwal te fat-
soeneren.  
Al met al een mooie dag waar we met 
zo`n 40 mensen bezig zijn geweest om 
onze mooie natuur schoon te maken 
en veel klussen hebben gedaan.  
Iedereen bedankt voor de inzet, goede 
humeur en eetlust! 
 

Pier en Wipper.  
 

Witvis koppelwedstrijd 
 

Zaterdag 9 april 
opende HSV Hoop 
Op Geluk het wed-
strijdseizoen met 
een gescheiden 
koppelwedstrijd, 
aan de Arkervaart 
in Nijkerk. Het was 
eerst de bedoeling 
om in 2 wateren te 
vissen maar gezien 
de overvloedige 
regenval was de Eem, niet goed bevis-
baar en besloot de witviscommissie de 
wedstrijd, in zijn geheel in de Arker-
vaart te houden.  
 

Het weer liet ons in de steek, verschil-
lende buien en het vissen was niet be-
paald aangenaam.  
 
Maar zoals altijd zijn er toch weer men-
sen die een mooi netje vis weten te 
vangen, op plaatsnummer 5 was het 
John Vallen die ruim 8 kg ving.  
Zijn maat Cor Kraay wist in het B vak 
een 35 tal voorntjes te vangen wat sa-
men goed was voor de 1e plaats. 
2e Henk van Hierden/Hans van Essen; 
3e Rene Graat / Jan Tunnessen ; 
4e Fred van de Hoorn / Marco Rond. 
 
Verder willen wij nog onze sponsor 
Hengelsport Centrum Nijkerk bedan-
ken en ook alle vrijwilligers. 
 

Ton Post. 
 

Even voorstellen 
 

Ik ben Inge, 49 jaar 
oud en wonend in 
Geldermalsen samen 
met mijn man Antoine 
en 4 kinderen. Zo`n 
11 jaar geleden be-
gonnen met vissen, 
voornamelijk op kar-
per, maar ook op witvis en sinds kort 
opstartend voor snoek. Ik heb onlangs 
de cursus VisCoach afgerond en ga 
binnenkort ook de VisJuf (Meester) 
opleiding volgen. Toen de vacature 
vrijkwam bij Hoop Op Geluk om de 
jeugd te gaan leren vissen zag ik dat 
als een leuke en goede uitdaging. 
Ik heb er ontzettend veel zin in en 
hoop dat we massaal nieuwe jeugd 
goed kunnen leren omgaan met het 
vissen om zo later nieuwe leden erbij 
te krijgen. 
Heb je vragen dan kan je me altijd 
aanspreken, mailen of bellen. 
 

Groetjes, Inge de Jong 


