
 

 

33e jaargang no.1  

februari 2023 

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 

 
Jeugdcommissie 

I. de Jong   
06-27262922 

 
Barcommissaris 

Vacant 
 

—————–——— 
 

Witviscommissie 
Ton Post 

06-25412383 
Klaas Bast 

06-81356310 
Rinus van `t Hazeveld 

 
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? Allereerst allemaal nog een goed, gezond en vis-
rijk 2023 toegewenst. Velen hebben wij al de han-
den kunnen schudden met onze nieuwjaarsre-
ceptie, was een heel gezellige avond met ook dit 
jaar weer een aardigheidje voor de aanwezigen. 
 
Wat hebben we toch een geluk dat we zo veel 
vrijwilligers hebben die zo machtig veel activitei-
ten organiseren! Verderop in dit blad ziet u de 
agenda`s van de Karper, Witvis, Gezelligheids en 
Jeugdcommissies, indrukwekkend om te zien 
hoeveel die doen voor onze leden. Allemaal heel 
erg bedankt daarvoor.  
Ook ons bestuur is erg druk, eigenlijk te druk. 
Waarom hoor ik u vragen? Nou, ze missen nog 
een voorzitter, een 2e secretaris en een 2e pen-
ningmeester en een barcommissaris.  
De bestuursleden nemen zoveel mogelijk waar ze 
kunnen de taken over van de barcommissaris 
maar dan blijven er andere dingen liggen.  
Gelukkig hebben wij (net als elke verenigingen) 
ook nog altijd de beste stuurlui, ja diegene die 
aan de wal staan en blijven. Vroeger noemden wij 
die IWAB`s, Ik Weet Alles Beter mensen. Als die 
nu eens op een van de opengevallen plekken 
gingen zitten zou het er weer heel anders uitzien.  
  
Binnenkort begint ons seizoen 
weer met de jaarlijkse opschoondag op zaterdag 
18 maart, lekker buiten aan het werk en zoals 
altijd wordt er weer een goede lunch geregeld 
zodat de inwendige mens niet te kort komt die 
dag. Wilt u ons ook komen helpen die dag (of een 
dagdeel) meld u dan aan bij onze secretaris of 

penningmeester voor een dagdeel of de hele dag.  
De dag begint omstreeks 8.00u. 
 
Eigenlijk is het niet zo slecht dat er nu nog geen 
veurzitter is, hebben wij ook eindelijk weer eens 
een stukje mogen typen voor dit blad, gebeurd 
steeds minder, dat komt weer door al die versla-
gen van de activiteiten. Hadden we al verteld dat 
het er dit jaar 61 zijn? En er komen mogelijk nog 
een paar activiteiten bij, welke dat hoort u t.z.t. 
wel van ons. 

Pier en Wipper. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  maandag 3 april 2023  
in “De Visburg” zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.  

Agenda 
 

1. Opening.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Notulen ALV 11 april 2022. 
 

4. Jaarverslag 2022.  
 

5. Financieel jaarverslag 2022. 
 

6. Verslag Kascontrolecommissie 2022. 
 

7. Begroting 2023. 
 

8. Pauze. 

 

9. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”. 
 

10. Bestuursverkiezing.  
Aftredend niet herkiesbaar; geen. 
Aftredend herkiesbaar; geen. 
Tussentijds aangetreden:  
Inge de Jong; jeugdcoach  
 

11. Verkiezing kascontrolecommissie. 
 

12. Beleid voor de komende jaren. 
 

13. Rondvraag.  
 

14. Sluiting. 

IJsbollen langs de vaart 

‘Onze’ VISpas 2023 

Sinds 2022 maken we een eigen (jeugd)VISpas, 
dit jaar staat links de winnaar witviscompetitie 

2022 Marcel Rutten en rechts de winnaar karper-
competitie 2022 Arno Mostert. De overige drie 
foto`s zijn tijdens jeugd activiteiten genomen.  

Deze VISpassen staan alleen op onze website. 



 

 

 
Data:  12 apr, 26 apr, 10 mei, 24 mei, 7 jun, 21 jun, 5 jul, 19 jul, 2 aug, 9 aug, 23 aug, 6 sep, 20 sep, 4 okt, 18 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). 

 
Data: 14-15 apr, 19-20 mei, 9-10 jun, 30-juni / 1 jul, 25-26 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 26 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.  
15 t/m 17 sep Karper Landenwedstrijd Nederland-Polen. Meer info volgt tzt op onze site. 
21 okt   Snertwedstrijd, alleen voor leden (max 25), alle gevangen vis telt, €10,- p/p, loten 9.00u,  
   vissen 10.00u - 16.00u. 12.00u lunch, uiteraard erwtensoep, (rogge)brood en spek! 
11 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  

 
Koppelmarathon i.s.m. R. Vogel / M. Klaasen:  31 mrt t/m 2 apr , max 10 koppels,  
        loten 18.00u; vissen 20.00u - 12.00u; prijsuitreiking 13.30u   
Koppelmarathon:  28 apr t/m 30 apr,  14 jul t/m 16 jul, 4 aug t/m 6 aug. 
-€80,- koppel; -Loten 18.00u;- Vissen 20.00u - 12.00u;     -max 14 koppels;  -prijsuitreiking 14.00u; 
-Gebruik van een onthakingsmat is verplicht;  -Alle wedstrijden inclusief ontbijt; 
-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. 

 
Data: 15 apr, 29 apr, 13 mei, 27 mei, 10 jun, 24 jun, 8 jul, 22 jul, 5 aug, 19 aug, 2 sep, 14 okt. 
 
-12 wedstrijden waarvan 4 afvallers;  -Plaatsloting 7.30u in "de Visburg;  -De koffie `s morgens is gratis; 
-Vissen van 09.15u - 14.30u;   -15 minuten pauze;     -Prijsuitreiking 16.15u;   
-Hengellengte maximaal 11,5 meter;  -Prijzen 1 t/m 3 per vak en per vak op plaatsnummer; 
-1e wedstrijd gezamenlijk ontbijt, (wel even aanmelden) 
-Na afloop van de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking onder het genot van een buffet;  
-Inschrijfgeld clubkampioenschap €60,- (betaling kan gespreid in overleg met commissie); 
-Deelnemers van de competitie 2022 krijgen de gelegenheid om zich in te schrijven tot 1 maart. Daarna is vol is vol.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 9 april 2023. Inschrijven uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl dan tabblad 
wedstrijden - witvis - clubkampioenschap. Geen internet of mail? dan tel. via Klaas Bast tel. 06-81356310.  
-Een vrije wedstrijd mee vissen 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 (vrije visser kan bij de laatste wedstrijd mee eten, kost € 10,00). 
 
8 november 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  



 

 

Triowedstrijd wederom succes! 
 
Zaterdag 15 oktober organiseerde de 
witviscommissie wederom een Trio 
wedstrijd aan de Arkervaart. 
Er werd gevist aan de Westkant onder 
wisselende omstandigheden waarin de 
regen soms met bakken uit de lucht 
viel. Desondanks vielen de vangsten 
niet tegen en was het verloop erg 
spannend.  
 
Uiteindelijk werd de wedstrijd gewon-
nen door Luc Vercammen, Martijn 
Bakker en Ton Post, met 6 punten en  
12.460 gr. 
Tweede Theo Pelgrim, Joop Janssen 
en Andre Nijhof, 7 punten - 12.400 gr. 
Derde Will van der Heiden,  
Willy Splithof en Loran Kleinschaars, 
15 punten - en 10.720 gr. 
 

Hengelsport Centrum Nijkerk bedankt 
voor jullie bijdrage en ook een bedank-
je voor alle helpers die ons vandaag 
weer bijstonden. 
Met deze wedstrijd besluiten wij het 
seizoen aan de Arkervaart. 
 

De witviscommissie. 

Laatste gezelligheidswedstrijd 
 
De vis werkte vandaag goed mee, er is 
prima gevangen, totaal bijna 78 kilo 
(gemiddeld is dat 3250 gr. per deelne-
mer) en dat is duidelijk de beste 
vangst van dit seizoen. Een mooie af-
sluiter dus! Er zijn enkele brasems ge-
vangen en verder vooral blieken en 
wat voorns, uiteraard aan-
gevuld met wat baars, pos 
of grondel.      
1e Jan Schoonewelle; >> 
2e Adrie Meester; 
3e Wil van der Heiden. 
 
Om 16.00 uur was de prijsuitreiking en 
iedereen had een prijsje. Mede dankzij 
onze sponsoren (Hengelsportcentrum 
Nijkerk, Sensas en Opel Henri en Her-
man) en de vrijwilligers van de kantine 
was dit allemaal mogelijk, bedankt! 

Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis - overige. 
Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Klaas Bast tel. 06 - 81 356 310 

Datum Alle vaste stok, alle aan de Arkervaart Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

8 apr Openingswedstrijd alleen voor leden €5,00 pp 07.30 09.15 14.30 16.15 

22 apr Gescheiden koppel €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.15 

1 jul Koppel €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.15 

26 aug Teamkoppel (2 koppels = team) €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.15 

9 sept 
concours, individueel en korpsen,  

extra per korps    
€15,00 pp 
€15,00 

07.30 09.30 14.30 16.15 

23 sept Koppel €30,00 / koppel 07.30 09.30 14.30 16.15 

7 okt Triowedstrijd, 3 vakken, elk teamlid ander vak €30,00 / trio 07.30 09.30 14.30 16.15 

16 dec 
Kerstwedstrijd alleen leden, pauze 30 min. 
Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. Havenkom 

€ 7,50 pp 08.30 10.00 13.30 15.00 

 

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 17, 24, 31 mei,  examen 7 juni. 
-Karpercursus, kosten €25,00, vissen op deze sterke vis leren.  Cursusdagen 14, 21, 28 juni,     examen 5 juli.  
Bovenstaande cursusdagen op woensdagmiddag van 15.00 - 17.00u.  Examen van 15.00 - 17.30u. Karper tot 18.00u. 
-Streetfishcursus, kosten €25,00, jagen op roofvis.   Cursusdagen 4, 11, 18 nov,       examen 25 nov.  
Bovenstaande cursusdagen op zaterdag van 10.00 - 12.00u.   Examen van 10.00 - 12.30u.  
 

Overige activiteiten voor de jeugd 
 

-Zaterdag 13 mei, jeugd DoeDag, wij gaan weer een leuke dag organiseren, tevens een kofferbakverkoop.  
Houd voor meer info onze site in de gaten. 
-Vrijdag 11 tot zaterdag 12 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 rond-
zwemmen, 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 18 augustus vismiddag (voorheen vakantiespektakel), gratis even lekker vissen.  
Wij zorgen voor een hapje en een drankje aan het water. 

 



 

 

Direct na de prijsuitreiking waren er 
bloemen voor de kantine medewerkers 
Betsy en Rien en webmaster Bert,  
mede dank zij hun inzet zijn deze wed-
strijden immers mogelijk.  
Ook bloemen en een waardebon voor 
Rien en Bren. Rien heeft heel wat kop-
jes koffie geserveerd en Bren was al-
tijd vroeg op pad om de borden neer te 
zetten en de prijzentafel te verzorgen, 
ook verleenden zij allerlei hand- en 
spandiensten. 
Bren en Rien, nogmaals hartelijk dank 
voor alles wat jullie hebben gedaan en 
we hopen dat jullie nog een poos met 
ons mee kunnen blijven vissen! 

Daarna was er een heerlijke Chinees 
buffet,  dus men kon de buik vol eten. 
Iedereen hartelijk dank en we zien jul-
lie volgend jaar graag weer terug!  
 

De gezelligheidscommissie. 
 

Jubileumavond 90-jarig bestaan 
 

Op 5 november was het dan zo ver, 
een gezellige avond georganiseerd 
voor de vrijwilligers, de sponsors en de 
ereleden. Onze vrijwilligers hebben we 
op deze wijze even extra aandacht 
kunnen geven en onze sponsors. 
En natuurlijk de ereleden die wegens 
hun verdiensten altijd uitgenodigd wor-
den. De avond startte om 19.30 uur 
met een verrassing van de gemeente 

Nijkerk. De dienstdoend wethouder 
overhandigde een cadeau in de vorm 
van een cheque.  

 

Daarna druppelden de gasten lang-
zaam binnen en begon de gezelligheid 
vanzelf te komen. Over de hele avond 
zijn er 60 genodigden geweest. 
Na een kort welkomstwoord van de 
penningmeester kon het feestgedruis 
beginnen. Er werd gezellig gepraat 
(ook veel visserslatijn…) onder het 
genot van een drankje en warme en 
koude hapjes terwijl men op het bea-
merscherm foto`s kon bekijken van 90 
jaar hengelsportvereniging Hoop Op 
Geluk.  
 

Iedereen kreeg ook een surpri-
se mee, een drinkfles met ons  
90 jaar logo er op.   
 

Al met al een geslaagde   
jubileumavond! 

 

Kerstwedstrijd 
 

11 aan elkaar gelote koppels visten 
vandaag mee voor de eer en de gezel-
ligheid. Vanaf het terrein van van Root-
selaar (waarvoor dank) visten we 3 uur 
lang voor de kiloos… nou ja voor de 
heel vele baarsjes. Tussendoor een 
ruime pauze voor de warme erwten-
soep en broodjes worst met een vloei-
bare versnapering erbij. Daar werd je 
lekker warm van, mocht ook wel want 
door de stevige wind was het aange-
naam… vrieskoud. Na afloop snel in-
pakken, wegen en naar de lekkere 
warme Visburg. Even opwarmen voor 
de prijsuitreiking. Nou ja, met de kerst-
wedstrijd winnen we allemaal hetzelf-
de, dit jaar een fles wijn (wit of rood 
naar keuze) en een rollade. Niks mis 
mee dus. Dit jaar weer iets nieuws, 
twee koppels op de eerste plek! Dus 
die moesten op de foto, helaas was 
Marius al weg maar Jan, Frits en Gert 
kregen een applaus. Mooi was dat de 
kerstman ook in de prijzen zat.  
 
Het was weer een geslaagde wedstrijd 
met ook weer nieuwe gezichten erbij. 
Iedereen die op wat voor manier ook 
aan hier aan hebben meegewerkt be-
dankt voor jullie inzet! 
 

De kerstman. 


