
 

 

32e jaargang no.4 augustus 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? Hoera, we bestaan dit jaar 90 jaar!! 
 

En dat laten we niet zomaar voorbij gaan! 
We hebben diverse dingen op touw staan waar 
onze gemotiveerde bestuursleden en vrijwilligers 
al mee bezig zijn. 
 
Jubileum wedstrijden 
   
Zo worden er 2 jubileum wedstrijden georgani-
seerd door de karper– en witviscommissie. 
De commissies zijn hier nu druk mee doende en 
we kunnen nog maar een tipje van de sluier op-
lichten, op pagina 2 zie je de beschikbare info. 
 
Prijsvraag Jeugdleden 
 

We hebben een leuke prijsvraag voor onze jeugd. 
In het kader van ons 90 jarig bestaan kunnen juli-
ie alle keren tellen dat je waar dan ook in dit blad 
90 ziet. Dus ook die van net ☺. 
 
Wat telt er niet mee! Als de 90 (dat is er weer 
een!) in bijvoorbeeld een telefoonnummer staat 
zoals 0900, of als een tijd bijvoorbeeld 09.00u. 
Dus moeten de cijfers 90 los staan.  
Dit kan natuurlijk in een ballonnetje zoals deze. 
 

Of op een dobbertje of zoiets. Dus zoeken en 
tellen maar. Papa`en mama`s mogen ook de 90 
gaan tellen, behalve als ze samen 90 jaar zijn. 
Opa of oma van 90 mag weer wel helpen natuur-
lijk. Als je zeker weet hoeveel keren je 90 hebt 
geteld kan je de uitslag mailen naar onze jeugd-
commissie onder vermelding van je naam, tele-
foonnummer van jou of je ouders / verzorgers.  
En natuurlijk hoe vaak jij 90 geteld hebt.  
 
We hebben leuke prijzen voor de winnaars! 
Uitslag mailen naar inge.de.jong@hoopopgeluk.nl 
 
Jubileumblad 
 
En dan zijn al een paar be-
stuursleden begonnen om 
weer een jubileum blad te 
maken, best wel veel werk 
om de geschiedenis van 
onze vereniging op te schrij-
ven.  
 
Zo was er een uitgave bij 
ons 70 jarig bestaan. 
 

En een bij ons 80 jarig 
bestaan en er komt er 
dus nu ook een waarin 
90 jaar van onze ge-
schiedenis wordt be-
schreven.  

 

 
 
 
Dat kost wel ff een paar centen maar ach, we 
hebben al bijna 90 jaar kunnen sparen zullen we 
maar zeggen. Mochten er sponsors zijn die inte-
resse hebben in een advertentie in ons 90 jaar 
jubileumblad dan kunnen die contact opnemen 
met onze secretaris Rien van Dasselaar. 

Ook wordt er aan het einde van het jaar een 
avond georganiseerd voor al onze vrijwilligers en 
ereleden en hun partners, ook sponsors en rela-
ties zoals sportvisserij Nederland, sportvisserij 
MidWest Nederland, gemeente Nijkerk enz.  
zullen worden uitgenodigd om samen met het 
bestuur te vieren dat wij al 90 jaar vissen en van-
gen in Nijkerk!  
 
90 jaar oud en toch nog zo jong van geest dankzij 
onze leden en helpers door alle jaren heen! 
 

Pier en Wipper 
en Bob Schrijfop 

90 jaar vissen  
in Nijkerk 

Zo zou het kunnen 
gaan worden>>>> 

Feest! 



 

 

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 (Max. 90 leden), pauze 30 min. 
Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. Havenkom. 

€ 7,50 pp 08.30 10.00 13.30 15.00 

Karpercompetitie 
26-27 aug.  
 

-Loten 18.00u;    -Vissen van vrijdag 19.00u tot zaterdag 16.00u;  -Prijsuitreiking ca. 17.00u; 
-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 ontbijt; 
-Laatste wedstrijd na afloop prijsuitreiking en BBQ;   
 

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 
 

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;  -Inleg € 5,00 per wedstrijd;   
-Geen verse de vase en / of rode maden toegestaan;  
-Prijsuitreiking na de wedstrijd, dagprijzen, nrs 1, t/m 3 waardebon HCN, overige prijzen 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 de 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 
 

5 aug t/m 7 aug koppelmarathon,  €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 
 

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, uiterlijk opgeven de donderdag voor de wedstrijd tot 21.00u bij Klaas Bast,  
uitsluitend via mail k.bast36@hoopopgeluk.nl (bij de laatste wedstrijd kunt u mee eten, kosten extra zijn € 10,00). 
 

90 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 www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis - overige, hierna ontvangt u per mail een in-
schrijfnummer en de betalingsgegevens. Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Klaas Bast tel. 06 - 81 356 310 

Vrijdag 2 september Jubileum karpermarathon, loten om 18.00u, vissen vanaf 19.00u tot zaterdag 3 september 15.00u. 
Daarna de prijsuitreiking en dan?? Zaterdagmorgen ontbijt om 09.00 uur, inschrijving € 40,- per koppel, max. 14 koppels. 
 

Zaterdag 3 september Jubileum witvis wedstrijd aan de Arkervaart, we starten met gezamenlijk ontbijten 07.30u,  
loten ca 08.15u. vissen van 10.00u tot 15.00u. Daarna prijsuitreiking en dan?? Inschrijven € nnb. 
 

Onze 90 jaar wedstrijden zijn alleen voor leden van Hoop Op Geluk. Houd voor meer informatie en hoe / waar inschrijven 
onze site in de gaten. Maar een ding is zeker, het wordt leuk voor iedereen!  

Nieuw! 90 smaken! 

Jubileum wedstrijden 90 jarig bestaan hengelsportvereniging Hoop Op Geluk Nijkerk. 



 

 

Hoop Op Geluk 
 

Witviskoppel 
 

Zaterdag 23 april hebben wij met 28 
koppels gevist aan oostkant van de 
Arkervaart met een hoop wind   

De winnaars in vak B waren vandaag 
het koppel Leen Hees / Reint Withaar 
met 11.170 gram.  
In vak A waren dat Will v/d Heiden / 
Bas van Schie met 4390 gram. 

 

De witviscommissie. 

 

Koningsdag 27 april hielden we een 
koppelwedstrijd aan de Eem. De deel-
name was teleurstellend te noemen op 
de verder geslaagde dag. Onder 
mooie weersomstandigheden gingen 
we om 9 uur van start en stroomde de 
Eem richting Randmeer wat meestal 
garant staat voor een goede vangst. 
Maar op deze morgen gebeurde er na 
het beginsignaal bar weinig in het eer-
ste uur. Alleen op de kop en staart-
nummers werd een enkele vis gevan-
gen, of sloeg men een lijnzwemmer 
aan welke meestal verloren ging.  

 
In vak B op 
het staartnum-
mer wisten  
Breun en 
Klaas regel-
matig een vis 
te vangen en 
werden met 
ruim 12 kg  
de terechte 
winnaars deze 
dag. 
 

2e Splithof / Visser    5100gr. 
Vak A  
1e Nannings / Laan    5300gr. 
2e Will vd Heiden / Frits Court   5290gr.  
 

De witviscommissie. 
 

Karpermarathon 29-4 / 1-5 
 

Vrijdag 29 april komen de deelnemers 
binnen wat te drinken en eten, sommi-
gen komen zo van hun werk. 
Dan een intro over de regelementen 
en uitleg van de loting, nu een bingo 
draairad wat natuurlijk even wennen is. 
Daarna op naar de stek, de verre stek-
ken worden weggebracht met de trac-
tor. Start om 19.00u. Zo rond 20.45u 
komt er een rode fiets over het terrein 
wat normaal niet mag maar een uit-
zondering gemaakt voor de wedstrijd. 

Het is Koen met warm eten voor alle 
deelnemers (gesponsord door een 
anonieme deelnemer). 
De eerste nacht geen vis, wel veel los-
sers en andere soorten vis zoals steur. 
Zaterdag om 15.30u vangen Edwin en 
Willy een mooie spiegel van 6,8 kg. 
Rond 20.30u komt Koen op die rode 
fiets weer aan met voor iedereen een 
broodje frikandel en een broodje kro-
ket, die zijn zo op! 
Jammer genoeg nog steeds weinig 
karper maar iedereen vermaakt zich 
best met de buurman naast zich met 
een praatje en een lolletje. 
Zondag vroeg in de ochtend om 
03.20u vangen Ferry en Robbert een 
mooie spiegelkarper van 12 kg.  
 

1e Robert Dasselaar/Ferry van Beek 12 kg; 

2e Edwin Wientjes/Willy de Jonge 6,8 kg; 
3e de overige 90 koppels. 
 

Iedereen bedankt voor dit gezellige 
weekend en de sportiviteit. 
 

de karpercommissie 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 

-Streetfishcursus,  kosten €20,00, jagen op roofvis. Cursusdagen 2, 9, 16,          examen 23 nov. 
     Bovenstaande cursusdagen en examen op woensdagmiddag 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 uit de plas, alle gevangen vissen (maximaal 90 per kind!) tellen mee.  
Hoop Op Geluk verzorgd alle eten en drinken en waar nodig hengels, tenten en dergelijke, de kinderen hoeven dus ner-
gens 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. 



 

 

Jeugd Doe Dag 
 

Zaterdag 28 mei was de nationale 
Hengelsport dag, wij hebben dan in en 
om ons clubhuis "de Visburg" een  
Doe Dag voor de kinderen. 
Al vroeg waren alle begeleiders bezig 
om alles in gereedheid te brengen 
langs het water en in en om het club-
huis. Wat kon je zoal doen vandaag?  
Kijken en leren bij verschillende vis-
sers, bootje varen, spelletjes doen en 
leuke prijsjes verzamelen.  

Bij binnenkomst kreeg je gelijk een 
lootje waarmee je binnen een bijbeho-
rend prijsje kon vinden en een bon 
voor een activiteit. Die moest je zoe-
ken en aan die activiteit meedoen, dat 
kon dus zijn leren werpen, ballen gooi-
en, vistuigje maken en veel meer!  
Bij elke activiteit kreeg je weer een 
bonnetje. Best wel spannend dus. In 
totaal waren er 15 kinderen met bege-
leiders die meededen, ietsje tegenval-
lend maar veel mensen waren deze 
week op vakantie. 
Om 12.30u werden er leuke prijzen 
verloot waaronder een complete hen-
gelset, een karperstoel en veel meer. 
Alle kinderen gingen dus met leuke 
dingen naar huis, tot volgend jaar! 
 

Alle begeleiders en sponsors bedankt 
voor de hulp, zonder jullie was het niet 
gelukt! 

De jeugdcommissie. 

Jeugd basiscursus 
 

Woensdag 11 mei was de 1e dag, 
vooraf eerst nog snel naar Hengelsport 
Centrum Nijkerk voor maden die elke 
cursusdag door hun gesponsord wor-
den, ook Evezet heeft voor onze jeugd 
10 zakken witvis lokvoer gesponsord, 
allebei super bedankt hiervoor! 
 

Dag 1 tot en met dag 3 leerden de cur-
sisten onder andere tuigjes maken, 
uitloden en natuurlijk echt vissen. Ook 
hoe om te gaan met de vis en de na-
tuur waar we ons in bevinden. Er werd 
op z`n tijd voor wat te eten en drinken 
gezorgd dus zo`n middag is best vol te 
houden. 
Dag 4 was het examen, een cursist 
had dat de week er voor al gedaan en 
de rest moest vandaag vol aan de bak. 
Dus al het geleerde in de praktijk bren-
gen zonder hulp, zoals zelf tuigje ma-
ken, voer aanmaken, hengel optuigen 
en vissen! Best wel spannend dus. 
Na het praktijk examen was er patat en 
drinken en dan theorie examen. Hard 
werken wordt beloond dus Wesley, 
Jesper, Manual, Ronald en Lucas zijn 
allemaal geslaagd. Als beloning kre-
gen ze de viskist, tuigjes en hengels 
mee naar huis nemen en de jeugdvis-
vergunning van Hoop Op Geluk. 

Gefeliciteerd allemaal! 
 

Ook wil ik alle 90 helpers hierbij be-
danken voor hun inzet! 
  

De jeugdcommissie. 

Ons logo door de 90 jaren heen 
 

Op het oudst bekende 
vergunning uit 1936 
staat al een logo, dat is 
tot op heden het enige 
wat we uit die tijd heb-
ben kunnen vinden.  
Daarna is het een lange 
tijd mistig, we weten niet wanneer het 
volgende bekende logo zijn intrede 
heeft gedaan, de visser die verscholen 
in het riet zit te vissen met een vaste 
stok en zijn hoedje op. 

Toen we in 1998 een nieuw clubhuis 
en bijna nieuw bestuur kregen was het 
eind jaren 90 ook tijd voor een nieuw 

logo, het visje dat op al 
onze enveloppen, club-
bladen en site stond 
voor vele jaren.  
Helaas stond ons logo 

ook op vele busjes en viskramen, niet 
echt uniek dus. 
 

Dus toen we 75 jaar jong werden be-
sloten we om een uniek en kleurrijker  
logo te nemen. De ontwerpers van van 
Hout reclamemakers en drukkers heb-
ben ons huidige logo ontworpen.  
 

Het mooie van dit logo is dat het Geluk 
uit het water komt net als de vis die we 
vangen!  
Hier kunnen we wel mee door tot de 
100 jaar Hoop Op Geluk!  
 
 


