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Van de voorzitter 
Afgelopen woensdag 8 februari is Roel Roll 

overleden. In het verleden heeft Roel veel voor 

de vereniging gedaan. Roel was een vriend van 

Gerrit Prins en zij hadden nog steeds contact, 

ook namens ‘t Stekelbaarsje. In de jaren dat er 

nog een papieren krantje werd rondgestuurd, 

was Roel de man die het stencilde op de voet-

balclub. Tot de geprinte versie verscheen heeft 

hij dit gedaan. Roel heeft destijds voor zijn inzet 

een Oorkonde ontvangen van onze vereniging 

als dank voor zijn werk. Wij wensen Netty en de 

kinderen veel sterkte bij het dragen van dit ver-

lies. Op de put wordt al weer hard gewerkt.  Er 

wordt veel opgeruimd, bomen worden omge-

zaagd en vissenbossen worden aangelegd.  We 

gaan in het najaar de aalscholverkooien integre-

ren in de vissenbossen. Op dit moment wordt er 

aardig voorn gevangen, hopelijk is dat ook een 

gevolge van de goede schuilplaatsen tegen de 

aalscholvervraat.  Ook de Piet de Vrieslaan zal 

komend jaar weer opgeknapt moeten worden, 

er is een vracht zwart grind nodig. De pompen 

worden binnenkort weer geplaatst. De pompen 

worden verwisseld, waardoor de beluchting 

gen daardoor minder worden. Hieronder de man-

nen van de EBI (extra beveiligde inrichting) Joop en 

Gerrit die een brug van boomstammen hebben 

gemaakt naast het afgesloten stuk van de sloot. In 

het stuk zitten (in principe) 50 Kg voorn en een 

stuk of dertig brasems, de kleinsten uit de aan-

koop van de vissen bij Piet Kalkman.  Het kan ook 

zijn dat de voorns ontsnapt zijn uit de EBI en dat er 

daarom goed gevangen wordt, de tijd zal het le-

ren ! Voorlopig ben ik er even tussenuit, ik ga pro-

beren verre vissen te vangen!  Hopelijk vangt ie-

dereen een leuk visje en bij het Kampioenschap 

van Arkel hoop ik weer aan te schuiven. We hopen 

op een mooi seizoen met veel gezelligheid. 

Vang ze,    

Arie 

 

        

 

achterin de vijver zal 

plaatsvinden. Ook 

zal de achterste 

pomp iets verplaatst 

worden in de rich-

ting van Hoogblok-

land, wellicht dat de 

hinderlijke wervelin-

INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 1 Juni 2017 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-
maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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Uit het bestuur 
7 februari j.l.  werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering heeft Piet 

de Vries afscheid genomen naar ongelooflijk veel inzet voor de club. Hij las zijn zelf geschreven jaarverslag 

voor, waarvan we jaarlijks hebben kunnen genieten, Piet had altijd een originele kijk op de gang van za-

ken! In het bestuur zijn wat veranderingen opgetreden, vanaf nu is Dirk van Straten de man die “het 

groen” in beheer heeft. Wanneer er op dat vlak iets moet gebeuren, heb je ideeën of mooie bomen of 

planten neem contact op met Dirk.  Voorlopig is er een formele vacature voor secretaris. Gelukkig blijft 

Dirk van Meurs ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel tot “het recht van opstal” van ons ge-

bouw en de  

watermolen is ondertekend door alle partijen.  Dirk blijft ook 

de (digitale) ledenadministratie verzorgen wat een zeer pretti-

ge ondersteuning is voor het bestuurswerk. Zodra de formali-

teiten zijn afgehandeld wordt het secretariaat waargenomen 

door de voorzitter, tot een nieuwe vrijwilliger zich aandient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het komende jaar hebben een nieuwe functionaris bij de club:  Arie Peele.  Arie wordt coördinator 

van het gastvissen door bejaarden- en verzorgingshuizen. In principe komen de gastvissers op dinsdag- of 

donderdagmiddag. Arie zal zorgen voor begeleiding, zelf of door een andere vrijwilliger, alles in overleg.  

Het mailadres van Arie: ariepeele1@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hiernaast Arie als topvisser in de kleine put.. 

mailto:ariepeele1@gmail.com
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Voorzichtig met de vis !!! 

Op 3 juni gaat  Lex Kruis namens ’t Stekelbaarsje in samenwerking met HSV Gorinchem en “De Snoek” uit 

Leerdam de Federatieve jeugdvisdag organiseren op 3 juni 2017. Binnen onze vereniging hebben we daar-

voor vrijwilligers nodig, o.a. voor de workshop elastiek/dobbervissen op karper.  Voor voorn/

wedstrijdvissen de hebben we ons al verzekerd van de medewerking van onze nationale jeugdkampioe-

nen Twan en Mandy met hun Pa ! 

In de afgelopen jaren hebben we veel dode vissen uit de putten gehaald. In het voorjaar is dat een vrij normale 

gang van zaken, vissen zijn kwetsbaar in de paaitijd. Bijvoorbeeld aan het einde van de winter zijn de vissen 

mager en hongerig. In onze vijvers is te weinig natuurlijk voedsel aanwezig om alle vis hiermee in leven te kun-

nen houden. Wij proberen dit zo goed mogelijk op te vangen door bij te voeren. Voor het komende jaar heb-

ben we de voerbestelling opgevoerd van 500 naar 750 Kg.  Aan het einde van de warme periode moeten de 

vissen voldoende vet zijn om de winter door te komen. Vissen zijn koudbloedig en eten minder bij lage tem-

peratuur. Aan het einde van de winter zijn vooral de brasems mager en kwetsbaar. De paaiperiode vraagt veel 

energie van de vis en aantal zal een natuurlijke dood sterven. De sterken overleven. Wanneer wij dan de vissen 

onzorgvuldig behandelen zal dit een extra effect op de sterfte hebben. Er wordt ieder jaar veel dode vis van het 

oppervlak gehaald, afgelopen jaar ongeveer 200 Kg. Dit is eigenlijk altijd vis die gemolesteerd is. Na een week-

endwedstrijd wordt er duidelijk meer dode vis verwijderd. Vis die op natuurlijke wijze dood gaat zakt naar de 

bodem en verdwijnt. Om de sterfte tot een minimum te beperken wil ik een oproep doen aan alle vissers voor 

een betere behandeling van de vis. 

1. In de eerste plaats wil ik iedereen oproepen zo scherp mogelijk te vissen, waardoor het haakje voor 

in de bek belandt en gemakkelijk te onthaken is. 

2. Gebruik een passende hakensteker. 

3. Laat de vis in het schepnet bij het onthaken en probeer het met de handen aanraken van de vis zo-

veel mogelijk te voorkomen.  

4. Gebruik een smal schepnet dat in het leefnet past. Dan kun je het schepnet met vis in het leefnet 

onder water steken en de vis eruit laten glijden. 

5. Is ondanks alles de haak achterin de bek gekomen, niet doortrekken maar het haaklijntje zo kort 

mogelijk afknippen. Het kost een haakje maar het bespaart vele euro’s vis voor ons allemaal. 

Wanneer alle vissers zich aan deze regels houden en de vis met uiterste voorzichtigheid benaderen, kun-

nen we de grote aantallen dode vissen verminderen!  Ik reken op jullie medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Vis die met de handen aangeraakt wordt, kan schimmel ontwikkelen. 
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Wintervissen, wat een feest !! 

Een smal schepnet past makkelijk in het leefnet. 

Ook in een rechthoekig leefnet 

Afgelopen winterseizoen hebben we een fantastische serie wedstrijden gevist. Ik denk dat iedereen het 

daarmee eens is. Om te beginnen was de samenwerking  met De Gors fantastisch. Havenmeester Fred 

van de Post, ook lid van’t Stekelbaarsje, zorgde ervoor dat wij de sleutel van het gebouw hadden en van 

de slagboom. De voorbereiding voor de eerste pot koffie had hij altijd al klaar staan en als Gerrit, Fred en 

ik om half zes het gebouw ingingen, hoefden we alleen maar de knop in te drukken en even later was er 

koffie.  

De eerste wedstrijd op 6 november had twee vakken in de grote haven en één vak in de roeibotenhaven. 

Er werd in de roeibotenhaven met 9 man 23 Kg gevangen en in de grote haven 20 Kg met 18 man. De 

tweede wedstrijd telde 14 man in de kleine haven die 59 Kg vingen en een van 8 man in de grote haven 

die niet verder kwamen dan 5,5 Kg. Wedstrijdcommissaris Fred besloot de volgende wedstrijden in de 

roeibotenhaven te vissen. Dat werd een doorslaand succes, met als hoogtepunt het kerstconcours op 18 

december met een totaalvangst van 142,2 Kg.  Hierbij waren Mandy en Thijs een klasse apart met ruim 25 

Kg.  Niemand hoefde overigens te mopperen, iedereen ving !  Ook de andere wedstrijden leverden onge-

kend veel vis op, gezien het enorme aantal deelnemers werd dit door iedereen op prijs gesteld. 
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Hier zitten de mannen die tussen het ijs een visje proberen te verschalken. 

Andre van Vugt, dit jaar nieuw lid had wat pech met draaiende buitenboormotoren voor zijn 

Aan alle goede dingen komt een eind, tijdens de wedstrijd van 12 feb werd nog slechts 1,1 Kg gevangen. 

Hierbij moet aangetekend worden dat in de week voorafgaand aan de wedstrijd er plotseling aalscholvers 

in de haven werden gesignaleerd. Misschien dat dat deze krengen verantwoordelijk waren voor het ver-

dwijnen van de vis ?? 

De Gorinchemse tafel Bep van der Baars zorgde voor verse haring !! 
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Jeugddag 3 juni 2017. 

Het was een prima winter, hopelijk hebben we volgend seizoen net zo veel geluk en kunnen we weer gro-

te aantallen voorns vangen in de jachthaven. 

Hengelsportfederatie Midden Nederland heeft ons gevraagd de jeugddag 2017 mee te organiseren. 

Eén en ander zal plaatsvinden bij ons op de putten. Tevens verlenen de hsv’s de Snoek-Leerdam en Gor-
cum hun medewerking. De kinderen - streefgetal 100 stuks – gaan kennismaken met diverse manieren 
van vissen. Hiervoor is een aantal van ongeveer 30 vrijwilligers nodig. Wil je een “bijdrage” leveren aan dit 
jeugdfeest, geef je dan op. 0630833887 of a.kruis55@upcmail.nl 

Wij van het bestuur van “t Stekelbaarsje, willen onze club met onze accommodatie en met 

onze leden zo goed mogelijk presenteren. 

  

namens het bestuur..............wij rekenen op jullie 

lex 

Wanneer zijn de putten (gedeeltelijk)  gereserveerd ??  

 
zo 12-mrt stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

zo 26-mrt stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 5-apr OLC Grote Put evt in overleg 

zo 9-apr stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

ma 10-apr Ton van Esch Grote Put   

wo 12-apr OLC Grote Put evt in overleg 

za 15-apr sterrenburg Grote Put half   

wo 19-apr OLC Grote Put evt in overleg 

zo 23-apr stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 26-apr OLC Grote Put evt in overleg 

za 29-apr Herwijnen Grote Put   

wo 3-mei OLC Grote Put evt in overleg 

zo 7-mei stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

ma 8-mei Ton van Esch Grote Put   

wo 10-mei OLC Grote Put evt in overleg 

za 13-mei sterrenburg Grote Put half   

wo 17-mei OLC Grote Put evt in overleg 

za 20-mei stekelbaarsje vanaf 13.00u beide putten 

ma 22-mei Ton van Esch Grote Put   

wo 24-mei OLC Grote Put evt in overleg 

za 27-mei stekelbaarsje vanaf 13.00u beide putten 

mailto:a.kruis55@upcmail.nl
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 wo 31-mei OLC Grote Put evt in overleg 

za 3-jun Federatie M-N geheel Jeugddag 

wo 7-jun OLC Grote Put evt in overleg 

za 10-jun stekelbaarsje vanaf 13.00u beide putten 

ma 12-jun Ton van Esch Grote Put   

wo 14-jun OLC Grote Put evt in overleg 

za 17-jun Nieuwland Grote Put   

wo 21-jun OLC Grote Put evt in overleg 

za 24-jun stekelbaarsje vanaf 13.00u beide putten 

wo 28-jun OLC Grote Put evt in overleg 

wo 5-jul OLC Grote Put evt in overleg 

za 8-jul stekelbaarsje vanaf 13.00u beide putten 

wo 12-jul OLC Grote Put evt in overleg 

za 15-jul Palingparadijs Grote Put   

wo 19-jul OLC Grote Put evt in overleg 

zo 23-jul stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 26-jul OLC Grote Put evt in overleg 

za 29-jul sterrenburg Grote Put half   

wo 2-aug OLC Grote Put evt in overleg 

wo 9-aug OLC Grote Put evt in overleg 

za 12-aug sterrenburg Grote Put half   

wo 16-aug OLC Grote Put evt in overleg 

zo 20-aug stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

di 22-aug De Biesbos Grote Put   

wo 23-aug OLC Grote Put evt in overleg 

za 26-aug De Biesbos Grote Put   

wo 30-aug OLC Grote Put evt in overleg 

zo 3-sep stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 6-sep OLC Grote Put evt in overleg 

za 9-sep sterrenburg Grote Put half   

wo 13-sep OLC Grote Put evt in overleg 

zo 17-sep stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 20-sep OLC Grote Put evt in overleg 

zo 24-sep stekelbaarsje geheel tot 13u beide putten 

wo 27-sep OLC Grote Put evt in overleg 

zo 8-okt Chris van Pelt? Grote Put   
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www.verspuybouwsystemen.nl 

Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

         www.hs-hoveniers.nl 

Tel: (0183) 309 777 

 info@rontrex-asbest.nl  

www.wegmetasbest.nl  

Tel. 0183562013 

www.vaniperen.nl 

0183564088 

www.deblokandsepaal.nl 

Tel. 0183563044 

www.buller-bouwmaterialen.nl 

http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

http://www.visplanner.nl/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
http://www.verspuybouwsystemen.nl
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.hs-hoveniers.nl
mailto:info@rontrex-asbest.nl
http://www.wegmetasbest.nl
http://www.vaniperen.nl
http://www.deblokandsepaal.nl
http://www.buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/

