
 

 

33e jaargang no. 2  april 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 
 

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  
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Sportvisserij Nederland 
0900-2025358 
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Redactie clubblad 

Gert van Beek 
Pier en Wipper  
Bob Schrijfop 

Wie, Wat, Waar? Onze competities belicht 
 
De witvis en karper hebben een competitie, dus 
meerdere wedstrijden waar aan het eind een vis-
ser zich voor een jaar de kampioen mag noemen. 
De wedstrijd uitslagen worden bij de competities 
bij elkaar opgeteld. Bij de witvis gaat dit over 12 
wedstrijden waarvan de 4 slechtste uitslagen 
(punten en gewicht) afvallen, dus als je er een 
keer niet bij kan zijn is dat niet meteen slecht voor 
de eindstand. De koffie s` morgens is               
en leuke dagprijzen, competitief, gezellig en 
goedkoop (€ 5,- per wedstrijd), overigens zat de 
witviscompetitie begin februari al geheel vol! 
 

Bij de karper zijn er 5 wedstrijden van vrijdagmid-
dag tot zaterdagmiddag waarbij alle gevangen 
karpers meetellen (kilo`s), geen afvallers dus.  
 

De karper competitie heeft nog plaats voor deel-
nemers, dus schroom niet om je aan te melden. 
Uiteraard is ook hier de koffie bij aankomst  
en zaterdagochtend een ontbijt verzorgd door de 
commissie. Ook kans op leuke dagprijzen en na 
de laatste wedstrijd (ook bij de witvis) een prijsuit-
reiking en een warme hap! En maar € 12,- per 
wedstrijd….waar vind je dat?  
Het is alleen voor leden (net als bij de witvis), en 
voor de mensen die slecht ter been zijn of an-
derszins dicht bij de auto of bij een van onze toi-
letten moeten zitten zijn er mindervalide stekken. 
Die worden eerst geloot en daarna de rest,  
gezien de grote loopafstanden om het gat, terecht 
en zo blijft het voor velen te doen en leuk.  
Mocht je ver weg zitten worden 
je spullen ook nog met onze 
tractor naar de stek gebracht! 
Dus sjouwen hoeft ook niet echt. 
 

Dit jaar 3 nieuwe mensen in de commissie, vorig 
jaar deden Bert en Rien het samen, maar die 
hebben ook allebei een bestuursfunctie in een 
bestuur wat eigenlijk onderbemand is. Drukke 
baasjes dus die veel uren maken voor ons.  
Nu dus helpen Mick, Ronny en Pieter mee, zij 
hebben ook nieuwe ideeën ingebracht zoals de 
loting van de mindervalide stekken.  
 

Kijk, de commissies zullen het nooit iedereen 
naar de zin kunnen maken maar de competities 
blijven bestaan en blijven gezellig. Zoals gezegd 
voor de kosten hoef je het niet te laten en laten 
we wel wezen, vissen is leuk maar als je van een 
groep de beste kunt zijn is dat nog veel leuker.  

Dus als je mee wilt doen aan een gezellige kar-
percompetitie en je bent lid van Hoop Op Geluk 
meld je dan via onze website aan. Je kunt overi-
gens ook een enkele wedstrijd meedoen, kosten 
€ 12,- en uiteraard dan ook bij aankomst een bak 
koffie en zaterdagochtend een lekker ontbijt! 

En onze kampioenen komen op onze eigen  
VISpas te staan, helaas niet op de echte maar 
wel een jaar lang op onze site. Nog even de kam-
pioenen belicht, links de winnaar witviscompetitie 
2022 Marcel Rutten en rechts de winnaar karper-
competitie 2022 Arno Mostert.  
Wie weet staat uw foto hier volgend jaar ook op? 
 

Pier en Wipper. 

Sportvisplas Watergoor 

Nieuwsbrief 

Op de valreep 
 

Vorig jaar is bij de jeugdcommissie de vraag geko-
men of er iets gedaan kon worden  voor de toe-
komstige wedstrijdvisser. Jeugdbestuurder Inge 
heeft hierover een balletje op gegooid bij de witvis  
commissie en deze gaat hiermee aan de slag. 
Wat voor de jeugd belangrijk is een gedegen voor-
lichting van hetgeen wedstrijdvissen inhoud, ma-
ken van materialen en zorgen dat de jeugd vis 
vangt. Wij hebben de stellige overtuiging dat we 
het jeugdvissen een goede impuls kunnen geven. 
Wij willen starten op woensdag 10 Mei met een 
voorlichtingsmiddag /avond. Op  zaterdag 13 mei 
bieden wij de mogelijkheid van het volgen van on-
ze vissers tijdens het vissen aan de Arkervaart.  
Ze kunnen dan de toppers van de club live bezig 
zien, vragen stellen en zien wat het vissen van een 
wedstrijd inhoud. Op 17 mei willen wij dan een 
jeugdwedstrijd vissen aan de Arkervaart. 
Laat ons weten als je belangstelling hebt en laat 
weten of jullie eind van de middag of aan het begin 
van de avond naar de club wilt komen. 
 

Mail dan naar  inge.de.jong@hoopopgeluk.nl 



 

 

 
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 t.z.t. 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;  -Plaats loting 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); 
-Inschrijven kan tot uiterlijk 9 april 2023, vol is vol!                          >>>>>>>>>>>>>>>>> 
Inschrijven uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl dan tabblad wedstrijden - witvis - clubkampioenschap. 
Geen internet of mail bel dan 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  



 

 

Nieuwjaarsreceptie 2023 
 
In de weer als vanouds gezellige, mooi 
versierde en verlichte Visburg ontving 
het bestuur vanavond weer veel leden. 

Bij een warm of koud drankje werden 
weer handen geschud en nieuwjaars-
wensen uitgesproken.  
Tegen half negen werden de competi-
tie winnaars van 2022 gehuldigd.  
Dat waren voor de karper Arno Mostert 
en voor de vaste stok Marcel Rutte. 

Marcel kon 
helaas wegens 
ziekte niet 
aanwezig zijn.  
Arno kreeg van 
de penning-
meester Reint 
een toespraak 
en een envelop-
pe met inhoud, 
daarna een ap-
plaus van de 
meer dan 40 
aanwezigen.  
 
Hierna vroeg Gert van Beek het 
woord, het bleek dat de eerste 20 
exemplaren van ons 90 jaar jubileum-
blad die middag bij de drukker konden 
worden gehaald. Als verrassing gaf hij 
de aanwezige bestuursleden, ereleden 
en commissieleden een exemplaar.  

En natuurlijk werd onze Betsy niet ver-
geten, zij regelt als vrijwilligster heel 
veel voor de bar en het clubhuis.  
Tevens een exemplaar voor mede  
redactielid Dirk Wever en voor Henk 
van den Burg en Frits Coert die hem 
veel geholpen hebben bij het tot stand 
komen van het blad.   
Het was weer een gezellige avond 
waar weer veel mooie verhalen zijn 
verteld en veel gelachen is.  
Barpersoneel bedankt voor de lekkere 
drankjes en hapjes!  
 
Ook dit jaar 
kreeg iedereen  
onze surprise, 
dit jaar een 
zakmes, iets 
dat een visser altijd wel kan gebruiken. 
 
En nu op naar een nieuw visseizoen! 

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 
of 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 en dergelijke 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. 

 



 

 

90 jaar jubileumblad 
Ondanks de 
lange voor-
bereidingstijd 
blijft het altijd 
spannend of 
alles op tijd 
binnen is en 
gereed voor 
de drukker. 
Gelukkig ging 
(bijna) alles 
goed en is 
het blad be-
gin januari 
gedrukt en 
verzonden naar de leden.  
Allen die hieraan een bijdrage hebben 
geleverd heel erg bedankt voor de 
hulp! 
 

Dirk en Gert 
 

Streetfish cursus 
 

1e dag - het was eindelijk zover, de 
streetfishing cursus ging van start met 
5 cursisten die er zin in hadden. 
Hengels optuigen, kopjes in de shad-
jes leren steken en daarna gingen we 
met zijn allen op de grote en kleine 
plas lekker rond. Na een paar werpen 
ving Jorian een hele grote snoek op de 
grote plas (foto onder), hij was wel bij-
na een meter lang! Na een rondje ving 
Jesper nog een beste hybride baars.  

 

2e dag  
- na het  
optuigen 
weer bij  
ons op de 
plas gaan 
vissen, 
helaas 

wilde het niet echt meevallen maar na 
vele pogingen wist Jorian nog een 
snoekje te vangen van 42,5 cm.  
 

3e dag - vandaag een dropshot ma-
ken, dat is zo simpel! Nadat de drop-
shots gemaakt waren, de hengels op-
getuigd en de straat op, gelijk aan de 
overkant bij de grote plas gingen de 
hengels het water in. Na een paar keer 
ingooien krijgt Jorian beet, weer een 
snoek! Helaas beet de snoek de car-
bon onderlijn door en was die weg. 
Verder geen vis kunnen vangen van-
daag. 
 

4e dag - laatste cursusdag en examen. 
Nu moeten ze laten zien dat ze het 
allemaal zelf kunnen, hengels optui-
gen, kunstaas aan- en afzetten, als ze 
vast zaten zelf los te komen zonder 
alles er af te trekken. Helaas hadden 
we vandaag veel regen en kou.  
Nergens was een visje te vangen.  
Gelukkig had Rien warme chocomelk 
gemaakt en daarmee werden ze weer 
warm. Hierna zijn ze aan de examens 
begonnen. Zelfstandig hengel aftuigen 
en opruimen en een theorie examen 
van 10 vragen. Alle 5 hadden ze alles  
goed! En dus allemaal geslaagd!!!  

De ouders waren aanwezig bij de di-
ploma uitreiking, ook kregen ze de  
Vispas 2023 en een mooie plug.  
Ik wil graag de volgende mensen be-
danken voor hun hulp: Rien Dasselaar 
(bar en keuken), Martijn van Hengel-
sportcentrum Nijkerk, Barbara de moe-
der van Jesper voor het maken van de 
foto’s op de examendag. 

 

Groetjes Inge 
 

Blijdschap en teleurstelling 
 

Zoals hiervoor al gezegd ging bijna 
alles goed. We zullen even uitleggen 
waar het om gaat. Bij het maken van 
ons 90-jaar jubileumblad kwam best 
wel veel kijken, teksten, foto`s en 
plaatjes van ‘buiten af’ op de juiste ma-
nier in een stuk zetten. Ook onze eigen 
historie erin, fotopagina`s enz. en niet 
te vergeten sponsors die reclame uitin-
gen in het blad wilden en daar ook 
voor betaalden. Die advertenties meer-
dere malen gecheckt, je kan er niet 
even eentje vergeten.  
 

En dan blijdschap dat het blad klaar is 
en op tijd, nu nog aanleveren bij onze 
drukker, liefst in pdf. En toen ging het 
dus mis, een mooie advertentie met 
een witte achtergrond van Cafetaria 
Corlaer uit Nijkerk werd in pdf een ad-
vertentie met een zwarte achtergrond!  

Wie kwamen er achter… natuurlijk de 
mensen van Cafetaria Corlaer zelf. 
Teleurstelling dat dat er door is geglipt! 
Zeker als je bedenkt dat het Cafetaria 
regelmatig bij karperwedstrijden patat 
of een lekkere snack sponsort.  
 

We konden dit helaas niet meer goed 
maken omdat alle bladen gedrukt en 
verzonden waren, maar op deze  
manier hopen we dat we de teleurstel-
ling weer iets kunnen omdraaien naar 
blijdschap.  
Tevens zetten we voor de rest van dit 
jaar het logo van Cafetaria Corlaer op 
de banner van onze website. 
 

Dirk en Gert 


