
 

 

32e jaargang no.5 oktober 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 
Vacant 

 
 

—————–——— 
 

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? Vang5-campagne: Een schone stek 
 
Met de in 2021 gestarte 'Vang5-campagne' roept 
Sportvisserij Nederland alle sportvissers op om 
elke keer dat zij gaan vissen rond hun stek mini-
maal vijf stuks afval mee te nemen óf vijf minuten 
afval op te ruimen. De campagne is inmiddels 
goed ingeburgerd en de waterkant is al een stuk 
schoner. Sportvisserij Nederland haakt nu ook 
aan bij een groots initiatief van de Rijksoverheid 
om het zwerfafvalprobleem te tackelen. 
 
Inmiddels zijn al duizenden Vang5-opruimsets 
besteld. Veel sportvissers én hengelsportvereni-
gingen hebben zich van hun beste kant laten 
zien, waardoor de waterkant op veel plaatsen al 
een stuk schoner is.  
 
Zomer afval 
In de zomer wordt er veel gerecreëerd langs de 
waterkant dus hoopt het afval zich sneller op. 
Daarom vragen wij sportvissers nogmaals om 
tijdens of na het vissen even vijf stuks afval mee 
te nemen of vijf minuten vuil te ruimen. Meer of 
langer afval opruimen mag natuurlijk ook! Maar 
ook in de herfst en winter is het een kwestie van 
onderhouden. De komende maanden loopt er ook 
een social media campagne om alles op alles te 
zetten om schoon het najaar in te gaan. 

 
 
Ook de Rijksoverheid neemt het zwerfafvalpro-
bleem serieus en is een campagne met de naam 
‘Schouders onder Schoon’ gestart. De campagne 
is door het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat ontwikkeld voor mensen die al af en toe iets 
opruimen en mensen die er positief tegenover 
staan. Eén derde van de Nederlanders raapt af 
en toe al afval op, blijkt uit onderzoek. Sportvisse-
rij Nederland juicht dit toe en is daarom supporter 
van de deze zwerfafvalcampagne. 
 
Laat je zien! 
Op Instagram via de hashtag #Vang5 zie je sport-
vissers die al mee doen. Laat hier gerust een leu-
ke post achter met jouw verzamelde afval om het 
goede voorbeeld te geven. Ook vragen we ieder-
een die meedoet aan de Vang5-campagne om 
zijn schoonmaakactie aan te melden via vang5.nl, 
zodat een goed beeld ontstaat van het effect van 
deze campagne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opruimsetje 
De Vang5-opruimset is in onze webshop te 
koop voor 15,- euro! 
Ook hengelsportverenigingen kunnen voor 
hun evenementen en vrijwilligers opruimsets 
plus promotiemateriaal bestellen. Hiervoor 
kunnen zij het best rechtstreeks contact op-
nemen met de eigen hengelsportfederatie. 
 
 

 
Bron: sportvisserij Nederland  

90 jaar vissen  
in Nijkerk 



 

 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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 

Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

 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). 

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 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 
Woensdag 8 juni begon de karpercursus, helaas maar 1 aanmelding dus die kreeg een privécursus. 
Jesper had ook de witviscursus meegedaan. De 1e cursusdag maakten we een basisonderlijn, daar-
na hengels optuigen en vissen, helaas in de stromende regen. Maar dat hoort er ook bij.  
De 2e cursusdag, nu mooi weer. Weer onderlijntje knopen en geleerd hoe je een tijgernoot op je hair 
kan plaatsen zonder je boillienaald te breken. En weer vissen natuurlijk. 
De 3e cursusdag, Jesper maakte zelf al onderlijnen en daarna vissen. Helaas wilde de karpers van-
daag weer niet bijten.  
De 4e en laatste cursusdag, verrassing want we gingen naar de Berenkuil, daar kregen we een zakje 
met pellets en later een heerlijk ijsje van de eigenaar. Na de hengels opgetuigd en wat pellets in het 
water kon de actie beginnen. 
Wat was Jesper trots toen we de 1ste karper samen binnenhaalden, daarna heeft die het helemaal alleen gedaan. 
Ook werd er nog een zeelt gevangen en die stond toevallig nog op de bucketlist van Jesper, het praktijk examen had hij nu 
wel met glans gehaald! Al met al was het een super geslaagde dag en cursus!  
Ik wil graag Hengelsport Centrum Nijkerk, de Berenkuil Nijkerk (Putten) en het barpersoneel van Hoop op Geluk bedanken 
voor het sponsoren en hulp!  

Inge de Jong 

Vismiddag jeugd 2022 
 

Vrijdag 19 augustus hadden we weer 
de vismiddag voor de jeugd. 
Het is altijd weer een verrassing hoe-
veel kinderen er komen want er was 
geen inschrijving voor nodig.  
Vooraf nog even snel naar Hengel-
sport Centrum Nijkerk voor de door 
hun gesponsorde maden, het lokvoer 
was gesponsord door Evezet.  
Hengels en tuigjes voor de verkoop 
klaargezet voor de kinderen die zelf 
geen hengelt hebben.  
 

 
Met de vrijwilligers 
alles klaargemaakt, 
kleine doosjes met 
maden, zakjes ge-
vuld met lokvoer. 
We visten weer in 
het water langs de 
Sluiswachter. 
 
 

We hadden een 
mooie opkomst met 
maar liefst 30 kin-
deren. 
Er werden hier en 
daar best wat visjes 
gevangen, waaron-
der toch wel een 
beste snoek. 
De kinderen kregen 
allemaal een lekker 
koud blikje drinken, 
dat konden ze  wel 
waarderen.  

 
Helaas ging het  later toch best hard 
regenen waardoor de meeste kinderen 
toch wel gingen schuilen. Toen hebben 
we besloten om toch maar naar "de 
Visburg" ons clubhuis bij plas Water-
goor terug te keren en daar een patatje    
te verorberen.  
 

Daarna kregen alle kinderen en mede-
werkers een medaille met inscriptie als 
aandenken. 

 

Ik wil alle helpers, de sponsors en het 
barpersoneel bedanken voor hun inzet. 

 
 
 

Inge de Jong 



 

 

AED in "de Visburg" 
 

Omdat een hartstilstand altijd en over-
al op de loer ligt heeft de vereniging  
een AED aangeschaft. AED staat voor 
Automatische Externe Defibrillator en 
is een toestel dat helpt bij het reanime-
ren door het geven van stroomstoten. 
Het doel en nut hiervan is om levens te 
redden van personen die getroffen 
worden door een circulatiestilstand 
(hartstilstand). Deze AED is te vinden 
in de gang van de kantine. 

Met het aanschaffen van een AED ben 
je er nog niet want je moet de AED wel 
kunnen bedienen en ook nog daarbij 
kunnen reanimeren.  
Daarom is er een cursus gegeven aan: 
Inge de Jong (jeugdcommissie),  
Betsy van den Berg (bar),  
Bert Dasselaar (karpercommissie),  
en Frits Coert (vrijwilliger).   
 
De tweedaagse cursus die bestond uit 
reanimeren, bediening van een AED 
en EHBO voor spoedeisende en niet 
spoedeisende handelingen.  
Deze cursus werd gegeven door  
Rietha Dasselaar  van hulpvaardige 
handen en is afgerond met een  
examen dat door alle cursisten met 
goed gevolg is afgerond. 
 

We hopen dat we hem niet nodig heb-
ben maar mochten er toch calamiteiten 
zijn in of rondom het clubhuis dan kan 
je een van de bovengenoemde perso-
nen aanspreken.  
 

Frits Coert 
 
 
 

Zwartvisser betrapt  

Karpermarathon 15 t/m 17-07 
 

De eerste vis liet op zich wachten, 
rond 20.00u dan de eerste op de kant. 
Zo gaan de vangsten toch weer hope-
lijk beter met een volle maag maar het 
was in ieder geval niet dat geval he-
laas. In de vroege uurtjes de volgende 
vis op de kant zo rond 02.20u.  
Zaterdag en zondagmorgen voor ie-
dereen ontbijt ook weer perfect ver-
zorgt door het kantine personeel  
(Henk en Betsy). 
 
Hierbij wil ik graag alle sponsors en 
vrijwilligers bedanken voor alle hulp, 
Hengelsport Centrum Nijkerk, de friet 
en frikandellen en kroketten van Piet,  
Henk en Betsy (kantine),  Bert,   
Andries, Koen en Kees (wegers). 
 
Hierbij de uitslag 
1e Ferry v Beek en Robert Dasselaar; 

2e Pieter Minnen en Rene Koppelman; 
3e Roy de Graaf en Ricardo Ockers; 
4e Bert Dekker en Alice Ackermans; 
5e Wilco Bijkerk en Owen Huyskes; 
6e de rest van de koppels. 
 

Karpermarathon 05 t/m 07-08 
 

Het weer zit ons wel erg mee de gehe-
le marathon zonnig en droog. Iedereen 
even de boel installeren en zweten 
met die warmte, maar het is iedereen 
toch gelukt. Natuurlijk met hulp van 
Jaap met de tractor en kar. 
De vrijdag is altijd ff aftasten hoe en 
waar te vissen, de vangsten zijn slecht 
soms een visje hier en daar natuurlijk 
platte en steur. Al met al was het weer 
een geslaagde wedstrijd, hierbij wil ik 
iedereen bedanken, voor alle sportivi-
teit en gezelligheid. 
 

De uitslag: 
1e Bert en Rien 
Dasselaar; 
2e Ferry v Beek en 
Robert Dasselaar; 
3e Roy de Graaf 
en Ricardo Ockers; 
4e de rest. 
 

 
Ook nog een bedankje voor het bar-
personeel Henk Stob en Betsy van 
den Berg, de wegers Koen Luijer en 
Kees Flink en natuurlijk de sponsors 
Friet van Piet en Hengelsport Centrum 
Nijkerk. 
 

De karpercommissie 

Eigenaar boot gezocht! 
 

Bovenstaande foto is van een boot die 
letterlijk en figuurlijk in onze visboten-
haven ligt. Bij deze de oproep of de 
eigenaar zich z.s.m. en uiterlijk voor  
1 november aanstaande wil melden bij 
onze botenhaven beheerder Wilco. 
Zijn telefoonnummer staat op de  
eerste pagina. Als de eigenaar op  
1 november a.s. zich niet heeft gemeld 
verwijderen wij de boot. 
 

De botenhavenbeheerder  

Foto Henk van den Burg 
Er wordt veel volop verse kreeft gevangen bij 

de gezelligheid wedstrijden, lekker man!  



 

 

Jeugdvisnacht 12 en 13 augustus 
 

Eerst wil ik de sponsoren Raven Lely-
stad, Hareco Sliedrecht, Hengelsport 
Utrecht, Hengelsport Centrum Nijkerk, 
de Karpergigant, Willems Kippaleis, 
het Gouden Ambacht, van Wijnen en 
alle mensen die ook een duitje voor de 
jeugd gesponsord hebben hartelijk be-
danken voor jullie hulp en bijdragen. 
Zonder jullie was het niet gelukt!!! 
Ook hartelijke dank aan het barperso-
neel, alle vrijwilligers en begeleiders. Ik 
hoop dat ik ook volgend jaar weer op 
jullie allemaal mag en kan rekenen!!! 
 
We begonnen op vrijdag om 10 uur 
met 19 jongens en meisjes. Alle kin-
deren kregen hun doosje met maden, 
een zak boilies, een prachtige groene 
vispet en een groen keycord.  
 
Ook kregen dege-
ne die zelf geen 
hengel of piepers 
hadden deze op 
dit moment van de 
vereniging in 
bruikleen.  
 

De tentjes waren al door onze vrijwil-
ligers en de terreinbeheerder klaarge-
zet. Dus nog even de stretchers of 
luchtbedjes met dekens erin zetten en 
ze konden aan de slag nadat ze hun 
stek (visplek) kregen. 
 

Bert bracht de kinderen en begeleiders 
naar de toegewezen stekken toe met 
de tractor en kar zodat ze niet alles de 
hele plas rond moesten slepen. 
 

De prijzen stonden al op de prijzenta-
fel, ook de hoofdprijs, een feederhen-
gel met molen en draad en alle andere 
benodigdheden dat was toch wel iets 
om helemaal super je best voor te 
doen!!  
 

Het eten en drinken werd door de bar-
mensen gemaakt en rondgebracht 
door Bert en Nick. En met dat warme 
weer werd er drinken en ijsjes ge-
bracht, het was wel HEEL WARM! 
S ’avonds kregen we lekkere kip gedo-
neerd door het kippenpaleis en met 
patat van Hoop op Geluk en een lekke-
re saus erbij, wat smaakte dit goed !!! 
Later op de avond kregen we nog lek-
kere bitterballen rondgebracht met wat 
extra drinken en zo konden we de 
nacht weer door. Aan het water krijg je 
honger, probeer het zelf maar eens! 
Zaterdagmorgen kregen we nog een 
heerlijk ontbijt met gebakken eitjes en 
allerlei ander lekkers. Toen om 12 uur 
de jeugdvisnacht voorbij was kregen 
we nog patat met allerlei lekkere 
snackjes en drinken. 
Nu en dan werd er toch wel heel wat 
visjes gevangen, ook zijn er in totaal 5 
karpers gevangen met gezamenlijk wel 
een gewicht van in totaal 60,5 kg wat 
toch zeker niet verkeerd is van die jon-
gelui. Ook werd er een steur gevangen 
van 93 cm! Die werd door Danielle ge-
vangen en wat was ze trots, hiermee 
won ze de prijs van de grootste steur. 

Wesley van de Pol heeft uiteindelijk 
gewonnen met maar liefst 33 vissen, 
waarvan 2 karpers met een gezamen-
lijk gewicht van 25,4 kg waardoor hij 
de prijs van meeste gewicht karpers 
heeft gewonnen en de hoofdprijs de 
Feederhengel voor de meeste vissen! 

Na afloop hebben we met alle vrijwil-
ligers die er nog waren de tenten en 
hengels, piepers en andere spullen 
weer netjes opgeruimd en alles weer 
naar de zolder voor volgend jaar!! 

Ik hoop jullie volgend jaar weer mas-
saal te mogen verwelkomen en er  
weer een waar feestje van te maken! 

Inge de Jong 


