
Misschien heb je je wel eens afgevraagd;  waarom vind 

ik vissen nou zo leuk? Zelf heb ik mij die vraag dikwijls 

gesteld, maar misschien ligt het antwoord wel in het 

grijze verleden.  Vroeger moest je als man voor het 

eten zorgen door middel van jagen of vissen. Meestal 

zie je dan ook voornamelijk manlijke jagers en vissers 

bij evenementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch werd er in het verleden ook door vrouwen gevist, 

zoals een schilderij in het Dordts Museum van Carel de 

Moor die leefde van 1655 – 1738.  Wanneer je de foto 

een beetje vergroot dan zie op de boot een vrijend 

paartje en een drankgelag. Bekijk je de vissende jonge 

dame, dan zie dat haar kleding nou direct is wat wij 

zouden aantrekken bij het vissen.  Ze gebruikt trou-

wens ook een flinke dobber! 

in groepsverband ontspannen. Steeds meer mensen wor-

den aangetrokken door het spelletje “wedstrijdvissen” en 

ook voor dames lijkt het aantrekkelijk want inmiddels tel-

len wij drie vrouwelijke deelnemers.  Het zuipfestijn dat 

het in het verleden verbonden was met vissen is niet meer 

aan de orde, er wordt nauwelijks nog alcohol gebruikt. 

Het wordt er niet minder leuk om, de laatste twee wed-

strijden telden we 38 en 34 deelnemers. Hoewel het ka-

rakter van “vissen”  in de loop der eeuwen nogal gewij-

zigd is, zijn wij een bloeiende hengelsportvereniging waar 

veel mensen een groot plezier aan beleven. Wij hopen dit 

nog veel jaren voort te zetten. 

Arie  
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Van de voorzitter 

Het vissen was aan het 

eind van de Middeleeu-

wen niet alleen een 

middel om je direct van 

voedsel te voorzien, 

maar het was iets waar-

bij je je vrolijk kon ont-

spannen!  

Onze club bestaat uit 

mensen die zich graag 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Mededeling over de nieuwe website 

Op 1 augustus wordt de nieuwe website officieel in ge-

bruik genomen, dan komt er alleen nog een link op de 

oude website te staan, als je deze aan klik kom je van zelf 

op de nieuwe. 

Op 31 december verdwijnt de gehele oude website. 

De nieuwe website kan u dan vinden door het volgende 

in te tikken. 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

Groene specht 

Spechten worden vaak roffelend op een boom ver-
wacht. Toch gaat dat niet helemaal op voor de groe-
ne specht. De groene specht voedt zich namelijk 
vooral met mieren en die zoekt hij op de grond. 
Toch zie je hem met een beetje geluk ook wel eens 
in de boom zitten, zoals op de foto hiernaast. Het 
geluid is erg makkelijk te herkennen. Als een vogel 
je aan het uitlachen is, dan weet je bijna zeker dat 
het om een  groene specht gaat! Langs de oprijlaan 
richting de visput wordt hij ook regelmatig waarge-
nomen! 

Tjiftjaf 

Bij het horen van de tjiftjaf  
krijg ik direct een zomers 
gevoel. De tjiftjaf  is een van 
de eerste zangvogels (half  
maart) die van zich laat ho-
ren. Zijn naam klinkt gek, 
maar als je hem hoort zin-
gen wordt het al snel duide-
lijk waar hij zijn naam aan te 
danken heeft: “tjif  tjaf, tjif  
tjaf ”.  

 

Lennart van Sluis 

Redding van het plompeblad 
Bij het verwijderen van de paaleinden uit de kleine put kwamen helaas ook wat plompebladstronken mee naar boven.  De 

altijd zuinige Gerrit ziet daar een mogelijkheid in om aan onze wens: meer plantengroei in de vijver als schuilplaats voor 

de vissen,  tegemoet te komen. 
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Competitie 2015   Uitslag 

Hij verzamelt de stronken, bindt ze met een ijzerdraadje vast aan een steen en gooit ze in de grote vijver net voor de kant 

tussen de steigers.   Gerrit verricht hiermee een uitstekend werk en hopelijk kunnen we de resultaten deze zomer al zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaar   Will Zwaan, met beker, bloemen en een grote 

grijns .. 

 

Uitslag in wedstrijdpunten 

 

 

 

 

 

 

 

En in gewicht: 

 

 

1 Will Zwaan 90 

2 Bram Bogerd 103 

3 Piet de Vries 112 

4 Coos Hoekwater 119 

5 Fred Kleijn 122 

6 Chris van Pelt 126 

7 Jan de Vos 139 

8 William Teuling 150 

9 Cees Daggelders 165 

10 Dirk van Straten 176 

1 William Teuling 64787 

2 Will Zwaan 63262 

3 Eric Mellema 52517 

4 Jan de Vos 44934 

5 Chris van Pelt 43275 

6 Bram Bogerd 40739 

7 Wim Sloeserwij 36696 

8 Twan Swart 33231 

9 Joop Schmidt 32391 

10 Fred Kleijn 31444 
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Visuitzetting 12 maart 2016 

Namens het bestuur: 

Op 12 maart kwam Vandeput uit Zonhoven België de 

nieuwe brasems afleveren.  

 

 

 

 

 

 

 

De tankwagen was gevuld met twee tanks met daarin elk 

250 Kg brasems. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vingen de brasems op in zout water om ervoor te 

zorgen dat de parasieten die op de vissen zitten loslaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees Daggelders was één van de vrijwilligers die meehielp 

om de vissen zo zorgvuldig mogelijk in de put te krijgen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Peele hanteerde de teller en er werden in totaal 300 

vissen uitgezet.  Een kleine rekensom leert dat de vissen 

een gemiddeld gewicht van 1666 g  hebben.  En nu maar 

vangen! 

Inmiddels zijn alle vergunningen + ontheffing bestemmingsplan voor het plaatsen van de watermolen in orde. 

Ook is vorige week is de beschikking van de gemeente binnen gekomen met de toewijzing van een subsidie van € 750,-  

We zullen de hele subsidie helaas nodig hebben voor het betalen van alle leges.  Met de vrijwilligers Peter Swart en Chris 

Toenders is afgesproken om het werk eind september ter hand te nemen. 

Het bestuur heeft de deelnemers aan de wedstrijden in de kleine put nog eens gewezen op de regels (+ wat nieuwe)  

Iedere deelnemer moet zelf de lengte van zijn hengel kennen. Tuig en hengel samen mogen niet langer zijn dan 10m. 

Het gebruik van de weerhaakloze haak is verplicht. 

Het gebruik van een karpervriendelijk leefnet is verplicht. 

Tijdens de pauze moeten alle vistuigen uit het water zijn. 

Wil je afwijkingen van de regels melden als je het ziet. Het bestuur hoopt dat iedereen zich aan de regels houdt en dat we 

niet hoeven te “handhaven”. 
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Nieuwe steigers 
Omdat de bestaande oeverbescherming nogal slecht aan 

het worden was, zijn we op zoek gegaan naar een manier 

om de oevers zo goed mogelijk en zo natuurvriendelijk 

mogelijk te beschermen. Om de verstandigste oplossing 

te kiezen, besloot Koos om in ieder geval de oude 

schoeiing te slopen en eens te kijken wat dat opleverde.  

Hij charterde een koppel vrijwilligers om de schoeiing te 

slopen en een stuk te laten zakken. Zelf nam hij het 

breekijzer ter hand en ging aan de slag. Dirk en Dirk 

gingen aan het werk met de handhei, zie de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van een paar uurtjes werken kwamen de he-

ren tot de conclusie dat ze “dat niet meer gingen doen”  

ze waren kapot.  Het resultaat was echter prima, dus is 

besloten om de hele noordelijk kant van de grote put op 

die manier aan te pakken.  Dit betekent wel dat we de stei-

gers ook moeten vernieuwen.  Dus gingen we op zoek bij 

de Gorinchemse houthandel en laat ons daar nou tegen 

een partij gebruikte schotten aanlopen die afkomstig waren 

van een jachthaven.  Deze schotten (1 x 1,5m)  zijn prima 

geschikt om vlonders van te maken. Dus zijn we met de 

kar achter de auto van Koos naar Gorinchem gereden: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig kwamen we geen politie tegen, want het is niet 

duidelijk of dit binnen de voorschriften viel. 

Zie het zachte bandje op de foto, dit was de helft van de 

schotten! Topzwaar, toen de koppeling werd losgemaakt 

kwakte de aanhanger achterover.  Tijdens het rijden leek 

het alsof de kar de auto stuurde, maar dat was hiermee ver-

klaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles is keurig in het aanhangerhok geplaatst en in de toe-

komst zullen ze dus terug te zien zijn langs de waterkant. 
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Zagen zagen, wiele wiele wagen ……. 

Nieuwe lente nieuwe tuigen …….. 

De tekst van een oud kinderliedje schoot mij te binnen toen ik Joop en Gerrit bezig zag op 19 januari aan het achtereinde 

van de put.  Het was die ochtend prachtig weer en de beide heren stonden met kennelijk genoegen de bomen een kopje 

kleine r te maken!   Er was wat druk op gezet want de watermolen kon er zomaar zijn, dus de wind moest vrij spel heb-

ben om de molen aan te blazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een flink aantal bomen is tegen de grond gegaan en er is weer een hoop haardhout richting de Kersendreef gegaan.  De 

fraaie brandklare blokken staan weer opgestapeld in het hok om komende winter opgestookt te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bomen zijn “voor de hand” afgezaagd, zodat het opschot strakjes makkelijk kort gehouden kan worden. Nu maar 

wachten tot de molen geplaatst is! 

Gerrit en Joop, Bedankt voor jullie vele werk! 

Ook dit jaar was het weer nodig om de huurhengels op te knappen. Onze vaste deskundige Joan heeft de huurhengeltjes 

weer geheel in orde gemaakt.  De trouwe bezoekers van onze invalidensteigers kunnen naar hartenlust een hengeltje uit-

werpen. 
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karpertjes 

Alle hengels zijn weer voorzien van niet al te grote haken en een betrekkelijk dunnen onderlijn, zodat er een redelijk kans 

op beet is! 

Joan bedankt! 

We kunnen ons hart ophalen. 

We kunnen ons hart ophalen. De prima samenwerking met Sportvisserij Nederland heeft geresulteerd  
in enerzijds het verwijderen van de zwaardere karpers uit de kleine put en anderzijds het toevoegen  
van ruim vierhonderd kleinere karpers. Qua lengte variërend van dertig tot veertig centimeter,  
gemiddeld ongeveer zevenendertig centimeter lang. Gewicht gemiddeld één kilo. Goed vangbaar met de vaste stok voor 
zowel oud als jong. Ze moeten nog een weekje bijkomen en acclimatiseren, maar zondag 3 april zal de animo wel groot 
zijn om in dát vak te vissen.  
Tezamen met de ongeveer vijftig “achtergebleven” oudere/nog niet te zware karpers een mooi bestand van  
ruim vierhonderdvijftig stuks om een aantal kilo’s in de netten te krijgen.  
 
Het is natuurlijk wel zo, dat wanneer je nú niks vangt....................hoorde ik vanmiddag “langs de lijn”.  
 
Piet, Martin, Gerrit en behulpzame handen.........................namens ’t Stekelbaarsje bedankt!!  
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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.hsv-stekelbaarsje.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

http://www.visplanner.nl/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Interessante websites: 

http://www.verspuybouwsystemen.nl
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.hsv-stekelbaarsje.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.royalshadow.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/

