
 

 

32e jaargang no.6  

december 2022 

Voorzitter 
Vacant 

 
Penningmeester  

R. Withaar 
06-48626091  

 
2e Penningmeester 

Vacant 
 

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? 

Tjonge jonge, wat is zo’n jaar al weer snel voorbij 
en wat is er weer veel gebeurt. Opnieuw hebben 
we een record aantal leden gerealiseerd nu net 
iets meer dan 3200. We groeien nog steeds dus 
en daarmee groeit de hengelsport meer en meer 
naar de grootste sport van Nederland. Dat is toch 
echt weer een kroon op het werk van al die vrijwil-
ligers die onze vereniging draaiende houden 
Lang niet iedereen zal het zijn opgevallen, maar 
het is weer een behoorlijk turbulent jaar geweest. 
Het bestuur van onze hengelsportbond (die wij 
allemaal kennen als Sportvisserij Nederland). 
Bestuur vacatures niet alleen bij Sportvisserij Ne-
derland, maar ook bij onze Sportvisfederatie Mid-
West Nederland en zoals jullie natuurlijk wel we-
ten bij onze vereniging. Ja, helaas zoeken we 
nog steeds een nieuwe voorzitter en nu Henk 
Stob ons verlaten heeft een nieuwe barcommis-
saris. Ja mensen, je leest het goed Henk Stob 
heeft ons ook verlaten. Na vele jaren het wel en 
wee van de kantine te hebben georganiseerd 
vond hij het genoeg. Dat moeten we natuurlijk 
respecteren en kunnen niet anders dan hem be-
danken voor de vele jaren trouwe dienst in allerlei 
functies mag ik wel zeggen. Want, wie kan zich 
nog herinneren dat Henk de Jan Teeling Award 
kreeg uitgereikt voor zijn niet aflatende energie in 
het organiseren van Jeugdactiviteiten. We zijn 
met zo’n honderd verenigingen in onze federatie 
en die eer valt je dus niet zomaar te beurt!  
Dan moet je echt wel iets gedaan hebben! 

Bij onze bond is er niet alleen een geheel nieuw 
bestuur met een nieuwe bestuurscultuur, maar 
ook het vertrouwde gezicht van de Directeur Joop 
Bongers is verdwenen. Persoonlijk kende ik hem 
nog vanuit de voorloper van SportvisserijNeder-
land, de NVVS.  
 

Dat het niet allemaal van een leien dakje gaat, 
dat bleek wel weer eens toen begin deze zomer 
onze buurman Herman ziek bleek te zijn.  
Helaas een ziekte waarvan hij niet zou genezen. 
Eind deze zomer is Herman daardoor helaas 
overleden. We hadden regelmatig contact en veel 
wederzijds respect. Niet alleen zijn we een goede 
vriend kwijt, maar het verlies zal zeker groter blij-
ken dan de meesten van ons zich nu realiseren. 
 

Ja, en dan was dit jaar onze vereniging 90 jaar 
oud (opgericht begin november 1932). Natuurlijk 
was dat een feest waard en dat hebben we met 
alle vrijwilligere en relaties gevierd op 5 novem-
ber. Omstreeks de jaarwisseling ontvangen jullie 
als afsluiting van dit jubileumjaar een herinnering 
in de vorm van een verenigingskroniek. 
 
Rest me om iedereen namens het gehele bestuur 
en alle vrijwilligers alle leden en relaties een heel 
goed nieuwjaar toe te wensen. 
 
Namens het bestuur, 
Dirk Wever (oud voorzitter en bestuursadviseur). 

90 jaar vissen in Nijkerk 

 Uitnodiging 
 

Het bestuur nodigt u  hierbij uit voor de  
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6  januari 2023. 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in  "de Visburg"  
om elkaar in een ongedwongen sfeer de hand te schudden   

en samen te toasten op het nieuwe jaar. 

Beste leden, de voorbereidingen voor de VISpas 2023 zijn al in volle gang, de automatische incasso is 
gedaan en de acceptgiro’s zijn verzonden. 
Als u uw betalingswijze wilt veranderen of verhuizingen etc. neem dan z.s.m. contact op met het Servi-
cebureau van sportvisserij Nederland, te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnr. 0900-2025358 of 
via mail ledenadministratie@vispas.nl, houdt uw VISpas gegevens bij de hand dat muteert sneller.  
 

Tot slot, voor 1 december 2022 betaald = uw VISpas 2023 voor 01 januari 2023 in huis.  
 

Reint Withaar, Penningmeester 

Vanaf de kantlijn; Terugblik op het afgelopen jaar:  



 

 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

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 

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 

In Memoriam Herman van Davelaar 
 

Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze buurman Herman van Davelaar is overleden.  
 
Niet iedereen van onze vereniging zal Herman kennen, maar hij was de beste buurman die je 
maar kunt bedenken. Met name huidige en oud-bestuursleden maar vooral ook onze mensen van 
de voormalige en huidige onderhoudsploeg weten als geen ander hoe Herman altijd bereid was 
om als het nodig was de vereniging bij te staan bijvoorbeeld met zijn tractor, maaidek en sleep.  
Als bestuur hadden we een goede relatie met hem en we spraken elkaar regelmatig. Hij hield ons 
terrein in de gaten en andersom hielden wij in de gaten wat er bij hem op het erf gebeurde.  
Waren er kansen (een plan voor windmolens) of bedreigingen (verbreding van de A28) dan pro-
beerden we altijd zoveel mogelijk met elkaar op te trekken en informeerden we elkaar direct over 
e.e.a. Verschillende leden en oud-leden kwamen met enige regelmaat bij Herman op bezoek.  
Sommige van hen kwamen bijvoorbeeld elk voorjaar met hun kleinkinderen even bij de lammetjes 
kijken, hetgeen Herman altijd zeer op prijs stelde. En, als er dan eens een lid was die zijn auto per  
ongeluk in de sloot parkeerde -omdat die vooruit versnelling wel erg dicht bij de achteruit  
versnelling zat- dan was Herman nooit te beroerd om te helpen de auto weer op het droge te krijgen.  
Kortom een geweldige buurman! Helaas bleek halverwege dit voorjaar dat het met de gezondheid van Herman niet goed 
ging. Al snel bleek dat hij ernstig ziek was met weinig uitzicht op genezing. Herman is 60 jaar geworden.  
Wij zullen hem persoonlijk maar ook als vereniging zeer missen. 

Karpercompetitie 
Club kampioen  
1e Arno Mostert (foto) 14 vissen  118,0 kg; 
2e Gido Klaphek     9 vissen   55,8 kg; 
3e Mark Klaasen     3 vissen    26,8 kg; 
4e Rien Dasselaar    1 vis      7,2 kg; 
5e Bert Dasselaar  geen vis. 
 

Totaal gevangen gewicht    207,8 kg. 
 

Hierbij wil ik alle sponsors bedanken voor alle bijdragen. 
En natuurlijk het barpersoneel en de wegers bedankt! 

 
      De karpercommissie 

 1e Marcel Rutten 

 2e Willy Splithof 
 3e Luc Verkammen 

Witvis clubkampioenschap 
 

Zaterdag 1 oktober werd aan de Arkervaart de laatste, en beslissende 10de competitie wedstrijd gevist.   
Er werd gevist aan de Westkant met 36 vissers. Vooraf was bekend dat het zou gaan tussen Willy Splithof en  
Marcel Rutten wie zich de nieuwe kampioen mocht noemen. 
 

Bij loting pakte Willy A11 en Marcel pakte C38, beide wisten wat hun te doen stond om de titel te pakken.  
Willy viste een keurige 3, maar Marcel werd dagwinnaar en liet er geen twijfel over bestaan wie de ware kampioen was.  
De andere vakwinnaars waren Jan Schoonewelle en Breun van Bokhorst. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd er door de Witviscommissie een Chinees buffet aangeboden 
waarvan ieder zichtbaar genoot. Ook werden er nog wat mensen in het zonnetje gezet en bedankt voor 
hun jarenlange bijdrage bij Hoop Op Geluk, Rien Rond en Bren de Jager jullie zijn absolute   
Wij hopen dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

De witviscommissie. 

1e Arno Mostert 

Het hele verslag 
en meer foto`s 

vind u op  
onze website. 

 
https://

hoopopgeluk.nl  



 

 

Jubileumwedstrijden 
 

Vrijdag en zaterdag 2/3 september jl. 
werden de jubileum wedstrijden ter ere 
van het 90 jarig jubileum van Hsv 
Hoop op Geluk gevist. 
Tijdens de wedstrijden heeft de vereni-
gingsvlag half stok gehangen voor on-
ze buurman Herman. Tevens hebben 
we de visstekken bij de boerderij leeg 
gelaten en bij de karpervissers en de 
witvissers is in het clubhuis 1 minuut 
stilte gehouden. 
 
Karper jubileum wedstrijd 

Altijd weer een hoop werk om een gro-
te wedstrijd in goede orde te organise-
ren. Nadat we alle sponsering en prij-
zen rond hebben en natuurlijk alles er 
omheen zoals wegers, kantine gebeu-
ren voor ontbijt, etc. zijn na de loting 
de deelnemers rustig naar het water 
toe gebracht met de tractor. 
Het was moeizaam om vis te vangen,  
er werden wel een steur, brasem of 
graskarper gevangen, maar die tellen 
niet mee. 
Om 01:45 uur gaat er een beetmelder 
af bij de gebr. van Dasselaar, die vin-
gen een mooie karper van 8 kg. Dan is 
het weer rustig tot de Klaphekjes een 
karper op de kant brachten van maar 
liefst 14 kg! Zou de vis nu los gaan? 
Pas om 11:45 uur is het opnieuw raak 
bij de van Dasselaartjes. Hun 2e kar-
per woog 8 kg. Het pleit wordt beslecht 
wanneer Bert en Rien (zo heten die 
van Dasselaartjes) om 13:45 uur weer 
een karper landen met een gewicht 
van 8,2 kg. De andere deelnemende 
koppels vingen helaas alleen vissen 
die niet meetelden maar ondanks dat 
was het beregezellig. 
 
De uitslag is als volgt: 
Bert en Rien van Dasselaar 24,2 kg; 
Guido en Henk Klaphek       14,0 kg. 

Hierbij willen we de medewerkers be-
danken voor alle werk wat verzet is en 
natuurlijk de sponsors die aan het prij-
zenpakket hebben bijgedragen: 
• Sponsors Carpdistrict,  
Ricardo Vogel, Baitworld en  
Hengelsport Centrum Nijkerk. 
• Barpersoneel Henk Stob en  
Betsy van den Berg. 
• Wegers Gerco de Vries en  
Cees Flink. 
 

De karpercommissie. 
 

Witvis jubileum wedstrijd 
 

De commissies hadden een mooi pro-
gramma samengesteld om deze dag 
te vieren. 
De wedstrijdvissers werden om 7 uur 
ontvangen met een heerlijk ontbijt ver-
zorgd door Henk en Betsy. 
Rond 8 uur begon de loting en kon een 
ieder zijn visplaats opzoeken. 
Onder prachtige omstandigheden werd 
er gevist aan de Arkervaart, en er werd 
redelijk gevangen. 

De wedstrijd werd gewonnen door  
Ton Post met 6230 gram, 
2e Klaas Bast met 3950 gram, 
3e Breun van Bokhorst 3840 gram. 
 

Na de weging trokken de witvissers 
alsmede ook de karpervissers, die in 
plas Watergoor hun wedstrijd hadden 
gevist, naar het clubhuis waar een buf-
fet klaar stond, aangeboden door Bon-
ne Viande. Bonne Viande is de vlees-
specialist in midden Nederland voor de 
horeca en instellingen en gevestigd in 
Eemnes. Namens de vereniging wil ik 
Dhr. Toonen bedanken. 
 
Ook een bedankje voor Martijn van 
Hengelsportcentrum Nijkerk. 
In samenwerking met Cresta, Evezet, 
Shimano, Garbolino, Guru, Sensas, 
Albatros, Colmic, Drennan en de Wit-
viscommissie hebben deze sponsoren 
ons jubileum tot een onvergetelijke 
dag gemaakt. Nogmaals dank. 
Natuurlijk ook een woord van dank 
voor Henk en Betsy die het buffet weer 
mooi verzorgd hebben. 
Na afloop ging iedereen voldaan huis-
waarts met een prijs, Waar vind je dat? 
 

De witviscommissie. 

Witvis Concours 
  

Zaterdag 10 september werd weer het 
jaarlijkse Open Concours van Hoop op 
Geluk Nijkerk gehouden aan de Arker-
vaart voor individuele vissers en korp-
sen. De vangsten en het weer maak-
ten er toch een geslaagde dag van.  

 
Overall winnaar  
Will van de Heiden 
uit Amersfoort met 
8610 gram. 
 
 
 
 
 
De andere vakwin-

naars waren  
Theo Pelgrim, Roberto Evripidou,  
Ton Post en Ton van de Heuvel.  
 
De korpswedstrijd werd gewonnen 
door het team van Hoop op Geluk dit 
team bestond uit Klaas Bast,  
Luc Vercammen, Ton Post,  
Roberto Evripidou en  
Breun van Bokhorst.  

2e team Hengelsportcentrum Nijkerk 
3e de Oldtimers. 
 

De witviscommissie.  
 

 

Beheerder clubgebouw/
barcommissaris m/v 

 
De beheerder van het clubgebouw is 
verantwoordelijk voor het op een goede 
wijze functioneren van de bar en het 
clubhuis. 
Hiertoe draagt hij / zij zorg voor een cor-
recte boekhouding betreffende de inkom-
sten en uitgaven en een goed beleid 
t.a.v. de bevoorrading van de bar. 
Hij / zij draagt zorg voor de juiste uitvoe-
ring van alle voorkomende schoonmaak-
werkzaamheden. 
Met het barpersoneel zorgt hij / zij voor 
een passende indeling van personeel bij 
de diverse activiteiten. 
Hij / zij kan zich daar waar nodig bij laten 
staan door medebestuursleden dan wel 
vrijwilligers. 
Na voorafgaande toestemming van het 
bestuur benoemt de barcommissaris het 
barpersoneel. 
Interesse? Neem dan contact op met 
onze secretaris Rien van Dasselaar. 

Vacature 



 

 

Polen / Nederland 2022 
 

Het was weer zover, na 3 vergaderin-
gen en veel geregel voor prijzen, eten 
en drinke kon de wedstrijd beginnen. 
Donderdags kwam al de eerste Poolse 
visser Artur Laśkiewicz aan de plas, 
zoals altijd de eerste vooravond lekker 
gezellig. 
Vrijdagochtend gezamenlijk de stekken 
uitgezet en om 10.00u de loting, dan 
snel  iedereen naar zijn plek gebracht 
door Jaap onze tractor chauffeur.  
Om 12.00u de hengels erin en voeren. 
Na menig uur de eerste vis op de kant 
ook natuurlijk weer veel steur en zeelt. 
 

Zaterdag 
08.00u ontbijt 
met eieren en 
spek en om  
18.00u de bbq 
(dit jaar door de  
Poolse vissers 
geregeld) met 
veel vlees, sa-
lades en stok-
brood, heerlijk! 
 

En natuurlijk traditi-
oneel avonds met 
onze oude voorzit-
ter een rondje lopen 
om iedereen een 
echt Nederlandse 
drankje te serveren 
aan het water.  
Velen lagen al on-
der zeil maar hier-
voor wilden ze er 
wel uitkomen en 
een praatje maken. 
 
Zondagochtend na het ontbijt weer-
door met vissen. Om 13.00u de prijs-
uitreiking en een envelop voor de me-
dewerkers.  

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor 
de gezelligheid en inzet om dit moge-
lijk te maken, de Poolse zijde voor het 
regelen van de bekers en het eten,  
Tomasz Staszak,  Wojciech Papala  
en Artur Laśkiewicz; 
Betsy vd Berg en Inge de Jong (bar); 
Gerco de Vries, Cees Flink en  
Konrad Tolek Przepeluk (weegdienst); 
En chef kok Konrad Tolek Przepeluk. 
 

Dan de uitslag: 
Nederland is als 1e geëindigd. 
 

Individueel: 

1e Wilco Bijkerk-Owen Huyskes   104,7 kg; 
2e Bert en Rien Dasselaar              19,2 kg; 
3e Patryk Rogacki & Ewelina  
Grocholewska & Artur Laśkiewicz   14 kg. 
Grootste vis: Owen Huyskes         19,2 kg. 
 

De karpercommissie. 
 

Snertwedstrijd 8 oktober 
 

Het weer zou slecht worden maar uit-
eindelijk toch een zonnetje erbij. Alle 
deelnemers mooi op tijd voor de koffie 
en voor de loting. Nadat iedereen op 
zijn stekkie zit hopen dat er veel vis 
wordt gevangen. Dat viel tegen maar 
goed er werd toch hier en daar wat 
gevangen. 
Zo rond 12.00u 
verplicht stoppen 
om gezamenlijk 
snert en natuurlijk 
roggebrood met 
spek erop te eten, 
wat een feestmaal weer. 

Even na 13.30u is iedereen weer bij de 
hengels om vis te vangen. Er wordt 
veel baars gevangen wat rond deze 
periode heel normaal is.  
Natuurlijk zoals ieder jaar iedereen een 
prijs, dit keer weer een mooie rollade! 
De eerste t/m de derde prijs hebben 
bovendien nog drie mooie bakken met 
boodschappen, gemaakt door de kar-
percommissie, bedankt daarvoor Bert! 
 

Uitslag: 

1e Hans van Essen 1720 gr; 
2e Rien van den Broek 560 gr; 
3e Wim Kok 250 gr; 
 
Bij deze wil ik graag Gert en Griet van 
Beek bedanken voor de lekkere snert. 
En natuurlijk het barpersoneel Betsy 
van den Berg voor alle goede zorgen 
en uitserveren en bediening. 
 

Hopelijk heeft iedereen het naar de zin 
gehad en tot volgend jaar maar weer. 
 

Bert van Dasselaar 

Bestuur en medewerkers 
wensen u fijne en gezellige 
kerstdagen en een gezond, 

voorspoedig en visrijk 
nieuwjaar. 


