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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

Met enige regelmaat ga ik op visite bij Jan de Gier 

in het Gasthuis. Het gaat hem niet slecht, maar 

zijn situatie is natuurlijk niet benijdenswaardig. 

Miek bezoekt hem dagelijks en fleurt zijn omge-

ving op met haar schilderijen. Zo kon ik daar een 

foto maken van de ijsvogel die ze geschilderd had, 

knap hoor! Een paar weken geleden waren Jan en 

Miek nog een poosje op de put tijdens het woens-

dagmiddagvissen. Velen hebben hen daar de hand 

geschud. Onze vereniging draait nog steeds lekker. 

De vrijwilligers zijn voortdurend bezig om ons 

koninkrijk te verfraaien. De aanschaf van de maai-

machine is een mooie en nuttige uitbreiding van 

het machinepark. Koos rijdt erop als een vorst. 

het werkhok naar toe verplaatsen. Ons nieuwe be-

stuurslid Dirk van Straten heeft al aardig zijn draai 

gevonden. Hij komt ’s morgens soms al voor  

zessen naar de put om de nodige werkzaamheden te 

verrichten. De Piet de Vrieslaan ziet er schitterend 

uit, Dirk maait met de nieuwe maaier om de peren-

bomen heen, waardoor het eruit ziet als de entree 

Helaas moet de ma-

chine voorlopig even 

in het werkhok ge-

parkeerd worden, 

maar we gaan op 

zoek naar een goede 

ijzeren container. We 

kunnen daar dan ook 

de grote stellingen uit 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 15 september 2017 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Dirk in actie met de onkruidbrander 

Koos inspecteert de nieuwe aankoop 
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

het onkruid op de parkeerplaatsen overleeft het 

niet bij de acties van Dirk. Lex is ook weer terug 

uit Zwitserland !  Hij moest even tot rust komen 

na de heftige organisatie van de Federatieve Jeugd-

dag.  (zie het stukje verderop in de nieuwsbrief!)  

Nu is ie weer in dienst van de stagiéres en plukt 

onkruid bij de invalidensteiger. 

Zonder bestuur en vrijwilligers geen Stekelbaars-

je !! 

Bedankt! 

 Arie 

 

Buizerd 

De buizerd is misschien wel de meest voor-
komende roofvogel van Nederland. Als u 
niet goed weet welke roofvogel u gezien 
heeft, gok dan op de buizerd. Grote kans 
dat u goed zit! Vaak onstaat er wat onze-
kerheid bij het zien van een buizerd. Bui-
zerds kunnen namelijk veel van kleur ver-
schillen. Van bijna wit tot bijna geheel 
bruin. Van een lichte vleugel tot een lichte 
borst. Niets is te gek voor deze vogel. Langs 
de weg zitten ze vaak op paaltjes. Dat doen 
ze niet om uit te rusten of om naar auto’s 
te kijken. De paaltjes geven een goed uit-
zicht over de omgeving, zodat ze hun prooi 
makkelijk kunnen lokaliseren. Buizerds worden ook vaak hoog in de lucht gezien, cirkelend op de ther-
miek. Zo kan hij zonder al teveel moeite veel kilometers afleggen.

 Patrijs 

De buizerd is veelvoorkomend, 
maar dat geldt helaas niet voor 
de patrijs. Tenminste, niet meer. 
Door de intensieve landbouw is 
deze soort de laatste tientallen 
jaren in aantal achteruit gegaan. 
In verschillende delen van ons 
land worden er beschermende 
maatregelen genomen, zoals het 
aanleggen van braakstroken, 
kruidenrijke akkerranden en an-
dere broed- en schuilgelegenhe-
den. Hopelijk kunnen we over 
een aantal jaar weer regelmatig 

Voorlopig was dit even de laatste ‘wat vliegt er over de put?’.  

Op mijn twitteraccount @lennartvf kan u meer vogelfoto’s bekijken. 

Als u graag een foto op canvas zou willen, mail dan naar lennartvogelfotografie@gmail.com.  

mailto:lennartvogelfotografie@gmail.com
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Visstand  
Dit jaar hebben we in de grote put 300 Kg brasem en 50 Kg zeelt uitgezet. Er was ook 50 Kg voorn uitgezet 

in de zogenaamde EBI, maar deze vissen zijn achteraf beschouwd in het vroege voorjaar ontsnapt. Dat de 

EBI-sloot leeg was, werd ontdekt bij de workshop van Peter, Twan en Mandy op de Federatieve jeugddag. 

Het voorntjes-vangen leverde niets op en dus 

heeft het bestuur besloten om de EBI op te 

heffen. De zachte veengrond op de bodem van 

de sloot is moeilijk te stabiliseren, het net over 

de sloot was nogal slapjes. Ook het woeste 

groeien van de bramen aan de overkant maakt 

het onderhoud van de “inrichting” nogal lastig. 

Conclusie:  Einde EBI. Elk nadeel heb zijn voor-

deel: er werden aardig wat voorns gevangen in 

het voorjaar. De oplossing van het raadsel van 

de wonderlijke vangst van de voorntjes bleek 

het lekke hekwerk in de sloot. Niemand die het 

erg vond, voorns vangen is ook leuk. Op dit mo-

ment (eind juni) wordt nog regelmatig voorn 

gevangen. De brasems worden ook aardig ge-

vangen, maar ze zien er niet altijd mooi uit. Waarschijnlijk hebben de vissen het moeilijk in een vijver met 

zo’n grote bezetting.  De zeelten worden ook met regelmaat gevangen en die zien er prachtig uit. De men-

sen die er een gevangen hebben, kunnen dit beamen! Advies aan de visstandcommissie: meer zeelt uit-

zetten.   

De sterfte in het voorjaar betrof tenminste 67 

karpers, voornamelijk in maart en zo’n 54 bra-

sems in april. De veronderstelling is dat er meer 

vissen dood zijn gegaan dan dit geregistreerde 

aantal. Naar schatting is ongeveer 300 Kg dood 

en dat is iets meer dan vorig jaar.  Komend jaar 

willen we weer gaan uitzetten, maar de vraag is 

natuurlijk hoeveel van wat?? Wat we eigenlijk 

niet willen is dooie vissen verwijderen. Het is een 

triest karwei en in feite begraven we een flink 

bedrag. Het bestuur vraagt alle betrokkenen 

mee te denken en hun mening kenbaar te ma-

ken. SVN raadt overigens het uitzetten van bra-

sems af vanwege de grote sterfte na de uitzettin-

gen en de vermindering van de brasemstand in Nederland in het algemeen. De situatie in de kleine put 

laat enigszins te wensen over.  De dode karpers worden volgens SVN verklaard  door het extreme voor-

jaar. De temperatuur bleef lange tijd op een niveau waarbij het voorjaarsvirus zijn werk kon doen.  Voor 

het komende winterseizoen kunnen we hier een kleine aanvullingsuitzetting van karper doen om het hui-

dige verlies te compenseren. Voor vissers in de kleine put is het duidelijk dat de voorn het in de karperput 

ook prima doet.  Als de karpers weer eens wat minder bijten kun je altijd nog een voorntje vangen. Zo 

maar vis uitzetten is niet. aan de orde. We willen zo min mogelijk dooie vis en zo veel mogelijk vis in het 

leefnet. In oktober komt de visstandcie bij elkaar en gaat het bestuur adviseren. Er wordt veel wijsheid 

verwacht.  

De EBI afgelopen winter nog in bedrijf  

mooie  karper, maar hoeveel kunnen er nog bij? 
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Sponsoravond ASV 
28 juni werd de feestavond voor de sponsoren van ASV gehouden bij ons op de put. 

 

Erik-Jan de slager had een prachtige openvuurbarbecue bij zich waarop hij de meest voortreffelijke vlees-

jes wist te bereiden.  Het bestuur en de sponsoren van ASV waren zeer te spreken over onze locatie. Wij 

vinden dat natuurlijk volkomen terecht! 

sponsoren luisteren naar voorzitter Budding                                           

 en ook naar onze eigen voorzitter  

De gasten kregen uitleg over het reilen en zeilen van ’t Stekelbaarsje. De meeste gasten waren onder de 

indruk van onze geweldige vereniging. 
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Einde schooljaar 

Stekelbaarzen, Snoeken, Ruisvoorns en Gorcummers 

Als één grote familie zwommen ze door elkaar 
heen. Daarbij eromheen krioelend meer dan hon-
derd kleine visjes, prachtig weer, een EHBO-doos 
die ongebruikt retour ging............dus een perfecte 
dag. Tijdens de laatste ronde van de workshops 
“even” langs de workshopleiders gegaan met de 
vraag of ze na afloop al het materiaal konden mee-
nemen richting het clubhuis. Het “natuurlijk” en 
“vanzelfsprekend” klinkt je dan als  

muziek in de oren. Eén workshopleider zei zelfs: 
“als wij straks weg zijn, kun je niet zien dat we ge-
weest zijn.” Als kind zes keer de concentratie op-
brengen om eerst even te luisteren en dan iets te 
gaan doen zonder te morren en/of vervelend te 
worden is bewonderenswaardig. Dhr Tielking 
(hengelsportfederatie midden Nederland) sprak 
trouwens zijn bewondering uit over het enorme 
aantal vrijwilligers dat opgetrommeld was. Zomaar 
een moeder (Esther) laat zich simpelweg naar het 
vliegvissen sturen en blijft daar de hele dag 
“hangen”. Daar ligt  de kracht van zo’n dag en dat 
begint ‘s ochtends vroeg al met de verkeersrege-
laars, die de stroom auto’s moesten verwerken. 

Zeer kindvriendelijke en beknopte officiële toe-
spraken van voorzitter hsf midden nederland en 

van wethouder Elisabeth van Leeuwen. De cate-
ring draaide op volle toeren, de groepsleiders 
verzamelden de kinderen. Voordat we er erg in 
hadden waren we aan de lunch toe. Twee ver-
deelposten, geen of nauwelijks files en binnen 
een half uur stond workshop vier op punt van 
beginnen. Om kwart voor vier kon kanjerkoning 
Jordy worden gekroond, vanwege zijn brasem 
van 53 cm. Daarna was er voor ieder kind een 
prijsje af te halen. Hengelsport Van Pelt - Ou-
dendijk – had nog een verrassing voor de jeugd 
en verlootte een vijftiental mooie extra prijzen. 

 Tot slot ( iets wat dertig jaar geleden “normaal” 
was) was opvallend dat een groot aantal kin-
deren bij het in ontvangst nemen van het 
“vertrekzakje” chips, de mensen bij de uitgang 
de hand schudde en bedankte voor de mooie 
dag! 

Daar doen we het voor!! 

lex      

het einde van het schooljaar nadert. Dat betekent, dat we afscheid hebben genomen van onze praktijk-
jongens. Dank namens ‘t Stekelbaarsje voor het voeren, klussen, sjouwen, schoonmaken, frikadellen- en 
kroketten eten. Juf Esther en juf Gerdien bedankt voor het sturen van deze kanjers. Zowel van het Me-
rewade als van de Noordhoek verwachten we na de vakantie weer verse ploegen. bij de foto’s: de Me-
rewadegroep tijdens hun laatste uur op de put. Van de Noordhoekjongens helaas geen foto’s. 

Lex 
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Prinsenbal in Arkel! 
Vrijdag 30 juni, opa en oma prins, mamma prins, een prinsje (hoewel........) en een 

prinsesje. 

Laat die Anna nu ook nog het grootst aantal centimeters vangen!! 

Feest dus op de Kersendreef, waar we net als vorig jaar met de Lingewaard te gast waren. 

Op een vlotte manier ingepast in het schema van de hengelsportfederatie Middennederland. 

Als ware het een last minuteboeking, waarbij we weer konden rekenen op Ans van Heumen. 

De in de haast door Gerrit opgetrommelde vrijwilligers deden hun “werk” zoals we van hen 

mochten verwachten. 
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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/

