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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
Op de vroeg ochtend van Koningsdag zit ik ach-

ter de laptop om het gebruikelijke stukje te 

schrijven. Na een lange vakantie weer thuis en 

afgelopen woensdag was ik op de put. Het zag 

er schitterend uit! Waarnemend voorzitter Lex 

en de andere vrijwilligers hebben een degelijk 

stukje werk geleverd. Ons complex ziet er 

prachtig uit. Voor de wedstrijdvissers uit onze 

regio is de put een magneet!  Er wordt aardig 

gevangen, je hoeft niet ver te lopen naar het 

viswater, je kunt in de pauze een broodje frika-

del eten  en na afloop een biertje drinken. Wat 

wil je nog meer?  Zelfs vissers die bijna niets 

vangen komen steeds weer terug!  Dank zij Fred 

en zijn helpers worden de wedstrijden perfect 

georganiseerd.  Het Aal Berendsen eierencon-

cours trok maar liefst 48 deelnemers, een ver-

enigingsrecord! Met behulp van de brandweer 

is een flink aantal bomen verwijderd uit de hoge 

rand bij de kleine put. De vissenbossen zijn 

weer opgeknapt en de aalscholverkooien zijn 

verplaatst. Lex heeft de nieuwe plaats gemar-

keerd met fraaie “dobbers”. 

Federatieve Jeugddag organiseren. Een aantal vrij-

willigers heeft zich al aangemeld, maar er is plaats 

voor meer assistentie!  Graag opgeven bij Lex, hij 

coördineert de activiteiten namens ’t Stekelbaars-

je. De kalender voor visactiviteiten van gastvereni-

gingen is weer aardig gevuld. Arie Peele heeft zijn 

eerste activiteiten als coördinator gastvissers al 

achter de rug en het bevalt hem tot heden goed. 

Wat mij zorgen baart, is de geringe bereidheid 

vanuit de leden om bestuurslid te worden. Het be-

stuur wordt steeds ouder en het wordt tijd dat er 

jong bloed komt. Wie zou plaats willen nemen in 

het bestuur?  De vereniging is klaar voor een mooi 

zomerseizoen, we kijken er naar uit! 

Recht van opstal 

Na het vertrek van Dirk van Meurs is er een vaca-

ture in het bestuur voor secretaris.  Dirk blijft wel 

de ledenadministratie doen. Hij blijft voorlopig in-

geschreven bij de Kamer van Koophandel als se-

cretaris tot het definitieve “Recht van Opstal” van 

ons clubhuis en de Watermolen is gevestigd. Dit 

heeft nog wel wat voeten  in de aarde want bij na-

vraag op het notariskantoor blijkt dat de gemeen-

te nogal traag in de afhandeling is. 

70-jarig bestaan 

Dit jaar bestaat ’t Stekelbaarsje 70 jaar. We gaan 

dit op een bescheiden manier vieren.  In de eerste 

plaats is er een receptie op zaterdag 30 septem-

ber, waarbij iedereen is uitgenodigd. Voor het offi-

Het komend seizoen 

zal een groot aantal 

gevarieerde activi-

teiten plaatsvinden.  

Naast de gebruikelij-

ke clubwedstrijden 

en gastwedstrijden 

gaan we op 3 juni de 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 Juli 2017 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Uit het bestuur 
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ciële gedeelte worden onze begunstigers uitgenodigd (SVN, Federatie, gemeente enz.) We gaan het com-

plex officieel heropenen, waarbij we onze visputten als “duurzaam” gaan presenteren. De dag erna is de 

“jubileumwedstrijd” in het Merwedekanaal, waarbij we op een grote opkomst rekenen. 

Watermolen 

Chris Toenders heeft rond zijn watermolen een stevig hek gemaakt en hiermee is de Toenders Tower een 

“juweeltje in’t groen” voor onze visputten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarssterfte 

De vissterfte in maart en april maakt ons bezorgd. Op dit moment zijn er ongeveer 50 karpers en 15 bra-

sems dood. Qua aantal was de sterfte in de kleine put het grootst. In de grote put lieten weer enkele gro-

te karpers (80+)  het leven. Martin Hoorweg van SVN werd geraadpleegd. Hij kwam naar de put en raad-

de ons aan gewoon maar te wachten, want het “voorjaarsvirus” is actief zolang de watertemperatuur 

beneden de 15o C  blijft. Stijgt de temperatuur dan stopt de sterfte. Dit was vorig jaar ook zo, dus we hou-

den hoop dat het voorbij gaat. 

Nieuwe zitmaaier 

Jarenlang heeft Koos met een eenvoudig duwmaaiertje het gras bij de visplaatsen kort gehouden. We 

hebben nu een nieuw bestuurslid “groen” Dirk van Straten, die eerst eens even met zijn eigen zitmaaier 

heeft rondgecrosst en tot de conclusie is gekomen dat ’t Stekelbaarsje minstens ook zo’n apparaat moet 

hebben. Eerst hebben we het nog aan de mevrouw op bijgaande foto gevraagd.  
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Groeten uit Australië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helaas zij wilde niet en dus heeft het bestuur besloten een zitmaaier aan te schaffen. We hebben dan 

ook een afsluitbaar onderkomen nodig voor de machine. We denken na over iets  van een extra container 

naast het bestaande containertje. Voorlopig kan de maaier in het werkhok van het clubgebouw staan. 

Door Arie de Koning 

Onze zoon Sjoerd is in zijn jonge jaren verschillende keren jeugdkampioen van de vereniging geweest. Hij 

wil jullie de groeten doen! Ook dit jaar zijn wij (Mariëtte en ik) bij hem in Australië geweest. Zoals het in 

een goede vader-zoon relatie gebeurt, is de liefde voor het vissen overgedragen. Hij woont in de Delta 

van de Burdekin-river op Rita-Island, slechts aan weerszijden een kilometer of 4 van het water vandaan. 

Hij heeft een aluminium bootje (Tinny) waarmee hij in de Delta kan rondtouren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water in de rivier is zout of zoet, afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die van boven naar bene-

den komt.  Wanneer het water voornamelijk zoet is, wordt er catfish (meerval) gevangen. Wanneer het 

water zout is kan het van alles zijn, van stekelrog, haai of barracuda en nog honderd andere soorten. Bij 

het hoogwater tijdens de orkaan Debby vond men een dode bullshark in de buurt van de brug waar 

Sjoerd steeds over moest. De foto was even trending topic op internet! 
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Dit jaar was de vangst wat matig, maar het was een genot om in het bootje in de ochtendzon samen op 

een Australische rivier te zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven een “queenfish”(je) en hieronder een barracudaatje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australië is een fantastisch hengelsportland.  Iedereen vist voor de pan. Mannen en vrouwen vissen heel 

vaak samen en vissen is volledig geaccepteerd. Er zijn heel veel beperkingen en regels waaraan je je moet 
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Wat is er bij ons te gast  

houden. Zo zijn er per vissoort maximale hoeveelheden die je mag meenemen en ook maximum en mini-

mumgroottes zijn van toepassing! Australië doet er alles aan om de visstand optimaal in orde te houden!  

Ook het milieu heeft de aandacht: bij het viswater trof ik een vuilnisbin aan speciaal voor vislijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan ook zomaar zijn dat je aan de wa-

terkant een aas-automaat aantreft: 
Wanneer je ooit de mogelijkheid hebt om in 

Australië op vakantie te gaan, vergeet dan 

niet je reishengel in de koffer te doen! 

Een behoorlijk gat, graafwerkzaamheden waarbij 
behoorlijke stenen twee meter 

achteruit “gegooid” zijn, afdrukken van “klauwen/
poten”. 

En dat allemaal op ons parkeerterrein. 

Even verderop, vlak bij het éénrichtingsverkeers-
bord ook zo’n gat, een meter uit 

de slootkant. 

  

De gissingen lopen uiteen van reuzenkonijn naar 
superhaas, via wasbeer tot vos. 

  

Wie het weet, mag het zeggen. 

  

  

lex 
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Ode aan Gerrit  
Hoe mooi kan het ‘s ochtends vroeg zijn op de put, 

Hoe mooi ligt zijn pad er bij en hoe blij kijken de zwarte zwanen 

als ze na een grondige restauratiebeurt liggen te wachten om 

weer te water gelaten te worden. 

Bij afwezigheid van onze voorzitter bewaakt PPP (pitbull portemonnee prins) de toko 

angstvallig. Bijgaande foto’s ook door hem verzorgd. 

Voeg daarbij de vakkundig met graszoden gestoffeerde aanlopen naar de  

steigers, de verwijderde kooien en een aantal zaken, die de leek niet 

opvallen.........................ofwel............................Gerrit mag blijven. 

  

Lex 
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Waarnemen  

Bij afwezigheid van onze voorzitter nemen wij waar. 

Onze waarneming begint vandaag - vrijdag 31 maart – om ongeveer 

acht uur ‘s ochtends. De eerste vissers zijn al aan het uitpakken en 

- zie foto’s – de vliegtuigen spelen boter, kaas en eieren in de lucht. 

Wij nemen het er ook van, echt waar......................koffie met koek,  

voordat er gewerkt wordt. Joop, Dirk en Gerrit zijn met de laatste 

grote werkzaamheden bezig, voordat het visseizoen echt van start 

gaat. Drukke, lawaaierige bezigheden zouden de rust verstoren van hen,  

die willen vissen, dus...............zo snel mogelijk moeten de grote klussen af. 

De grootste klus, die nog moet, is het verplaatsen van het metalen frame waar 

één van de pompen in hangt. Hiervoor zal de hulp worden ingeroepen van Lars. 

Dan nog even de kooien (tegen de aalscholvers) terug en de schuilplaatsen,   

van wilgentakkenbossen, een beetje mooier maken. 

Koos is inmiddels ook gearriveerd en Piet laat niet lang op zich wachten. 

De Noordhoekjongens hebben een groot gat gegraven om de negen 
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omhoog gekomen karpers een goede begrafenis te geven. 

Intussen is Chris ook al lang onopvallend bezig bij zijn molenproject. 

Een prachtig hek er omheen, waarop drie kleine kleuters jaloers kunnen zijn 

In maart zijn in de kleine put in totaal 29 overleden karpers naar de oppervlakte 

gekomen. Er zaten flinke kanjers bij. 

De afgelopen woensdag aangeleverde nieuwe voorraad “gemengde” karper(tjes) 

zijn in de kleine put terecht gekomen. 

Omdat de Noordhoekjongens bijna voor het laatst waren, hebben we vandaag 

gevist. Roméo, Hendrik en Jelle hebben geduldig zitten staren naar hun dobbers. 

Snelle Jelle ving als eerste een vis(je). Roméo probeerde van alles, had vaak “ruzie” 

met z’n hengel en (brave) Hendrik wist een woensdag uitgezet schubkarpertje 

te vangen. Gelukkig was juf Gerdien - met parmantig buikje – aanwezig en kon 

de trotse Hendrik fotograferen. 

Hendrik vertrouwde mij toe: “dit was de eerste vis, die ik van m’n leven ving.......... 

met de hengel tenminste.” Ik heb maar niet gevraagd, wat hij allemaal uitvreet 

bij de stuw in Hagestein. Hoezo “brave” Hendrik??  

Vooruitlopend op volgende week................................Jelle, Hendrik, Roméo, 

namens ‘t Stekelbaarsje hardstikke bedankt voor jullie hulp bij het vele werk 

dat verricht moet worden bij ons op de putten. Uiteraard ook bedankt voor 

het meehelpen leeg maken van de limonadekoelkast en de frikadellenvrieskast. 

De oplettende lezer(es) merkt het al .....................wat een waarnemer zoal allemaal 

waarneemt. 

  

Lex 

 

 



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 9  



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 10  



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 11  

Hij is terug  
En ze zullen het weten ook. Zondag kampioen 
van Arkel en de woensdag 

daarop, met 21 kg het eerste daarop volgende 
oudere lid (3kg) op ruime 

afstand houdend. Onze rustieke perenlaan is in-
middels opgenomen in menig puzzeltocht. 

Dat heeft geresulteerd in veelvuldig vragen, 
waar Piet de Vries is. Toen Piet hiervan hoorde 
heeft hij zich strategisch opgesteld op de kop 
van de kleine put, zodat de verslaggevers en de 
cameraploegen niet tevergeefs naar hem 

op zoek hoefden. Slechts Eddy heeft hem geïn-
terviewd en gefotografeerd. Maar die prachtige 
dikke kaper was het dan ook wel waard. (foto 1) 

De fuut heeft haar derde ei gelegd (foto 2 is van 
woensdag, toen lagen er nog slechts 2) 

Chris is enigszins in de war.................hij droomt 
‘s nachts van grote dobbers, die maar niet  

willen onder gaan. 

Koos legt binnenkort de laatste hand aan de 
“buitenhandenwasplaats”. 

Dit scheelt slijmerige toestanden in de buurt van 
de fritespan en/of  

eventuele baggervoeten in de “grote zaal”. 

Het aantal vrijwilligers, dat zich voor de jeugddag 
op 3 juni heeft aangemeld loopt aardig 

op. Als vereniging staan we er goed op!! 

Aanstaande maandag inventarisatievergadering 
met de hengelsportfederatie middennederland. 

Woensdag aanstaande komt de zitmaaier. De 
meiden en jongens van Het Merwadecollege en 

van de Noordhoek hebben vakantie t/m 7 mei, 
dus die zij er even niet. 

wordt vervolgd 

lex 
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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/

