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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

Het weer werkt de laatste weken geweldig mee.  

Volop levendigheid rond de put. De Bannehof, 

Gerrit deed dit werk altijd al en hiermee maken zij 

’t Stekelbaarsje tot een maatschappelijk betrokken 

vereniging. Ons nieuwe lid Eddy Vink heeft zich in 

korte tijd geprofileerd als een zeer betrokken ver-

enigingsman. Niet alleen blijkt hij een heel aardig 

visje te kunnen vangen, maar hij kan ook voor-

treffelijk met de hoge drukreiniger omgaan. Hij 

heeft in zijn eentje het hele terras en de tent van 

een enorme laag vuil ontdaan. Eddy bedankt hier-

voor. Helaas is hij bij het voeren rond de put geval-

len op het bruggetje en heeft een scheurtje in een 

rugwervel opgelopen. Voorlopig moet hij rust hou-

den en hij krijgt een nieuw korset aangemeten. 

Zijn fiets/vismobiel staat voorlopig even werke-

loos:  

het Gasthuis en 

Merwelanden ko-

men regelmatig vis-

sen met hun bewo-

ners. Inmiddels is 

ook Arie Peele be-

reid gevonden om 

hierbij te assisteren. 

INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 1 december 2016 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

In de vorige nieuwsbrief daagde ik jullie uit om 

selfies van vangsten te maken en in te sturen. Op 

dit moment zijn er zover ik weet nog geen inzen-

dingen geweest, dus ik doe nu een tweede op-

roep: Stuur een selfie in met een gevangen vis en 

ding mee naar een leuke prijs. In nieuwsbrief 

2017-4 zal de winnaar bekend gemaakt worden. 

Om jullie te inspireren hierbij een selfie met rode 

poon.  (Als niemand iets instuurt, heb ik dus ge-

wonnen) De wedstrijden zijn nog steeds erg suc-

cesvol met een gemiddelde van 28 deelnemers. 

Volgende week is de Open wedstrijd en op het 

moment dat ik dit schrijf zijn hiervoor al 32 deel-

nemers aangemeld. Op 2 oktober wordt er door 

Hengelsport Van Pelt een 8-uurs koppelwedstrijd 

georganiseerd in de Grote Put  in samenwerking 

met ’t Stekelbaarsje. Opgeven kan bij 

w.vantongerlo@casema.nl  

Met de visstand in de putten lijkt het prima in 

orde. Ondanks de eerdere toezegging dat we een 

hoeveelheid kruiskarpers uit Limburg zouden krij-

gen, gaat dit niet door. De Limbo’s wilden hun 

karpers bij nader inzien niet kwijt. De visstand-

commissie en het bestuur gaan zich beraden over 

de uitzetting voor komend jaar. Wanneer je daar 

iets over wilt zeggen, graag even contact opne-

men of mailen naar ariedekoningar-

kel@gmail.com  

Soms gaat er wel eens een visje dood!  Hier een 

paar erg magere exemplaren! 

Hopelijk blijft het mooie weer nog een poosje 

voortduren en krijgen we een zonnige herfst met 

veel Indian summer kleuren en royale vangsten.  

Het ga jullie goed 

Arie 

Fuut 

Niet veel beweging in de dobber? Kijk dan eens goed naar de fuut! Hij duikt heel elegant onder water en 
het is leuk om te gokken waar hij vervolgens weer boven zal komen. Wist u dat een fuut tot wel 4 meter 
diep kan vissen!? Als er gevaar dreigt verlaat de fuut het nest, maar hij vertrekt niet vóór de eieren met 
nestmateriaal bedekt zijn. Dat is nog eens zorgzaam! 

 

mailto:w.vantongerlo@casema.nl
mailto:ariedekoningarkel@gmail.com
mailto:ariedekoningarkel@gmail.com
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Wat te doen aan de visstand ??? 

Zilverreiger 

In de weilanden rond de visput zijn vaak zilverreigers te zien. Zeker als het wat kouder wordt. In Neder-
land kennen we twee soorten zilverreigers: de grote en de kleine. De grote zilverreiger komt het vaakst 
voor en is te herkennen aan zijn oranje snavel. De kleine zilverreiger heeft een zwarte snavel. Als u in de 
winter een zilverreiger in de sneeuw ziet, dan valt pas op dat het wit van de zilverreiger écht wit is! 

 

Lennart van Sluis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: op de foto ziet 
u een grote zilver-
reiger. Aan de 
spetters is te zien 
dat zijn (oranje) 
snavel net onder 
water geschoten 
is om een visje te 
vangen.  

Na de uitzettingen in de afgelopen jaren is er sprake van een Karperput (de kleine vijver) en een brasem-

put (de grote). De vangsten zijn in beide vijvers goed te noemen, hoewel het vissen wel enige aanpassin-

gen vergt t.o.v. het vissen in open water.  Voor de komende jaren onderzoeken we de mogelijkheden om 

de visstand zo te houden dat we allemaal “een leuk visje” kunnen vangen. Dat het niet vanzelf komt is 

duidelijk, maatregelen zijn noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

We willen voor langere tijd iets aan de visstand doen:  structuur onder water geeft schuilmogelijkheden 

tegen de aalscholvers: bij ons zijn dat kooien onder water en houtbossen tussen diverse steigers en een 

rietkant tussen de steigers, waarbij de vissen zich achter de metalen damwand kunnen verschuilen. Deze 

structuren zorgen ook voor een extra voedselaanbod. Ook door het bijvoeren dat we 5 x in de week doen 

zorgen we ervoor dat meer vissen in de vijver kans hebben op gezond overleven. 

 

Door uitzetting kan het visbestand toenemen. We zijn in de grote put steeds uitgegaan van het uitzetten 

van grote aalscholverbestendige vissen (>35 cm) Ook hebben we twee jaar geleden kleine voorn uitgezet 

in het vroege voorjaar, dit leverde zeker extra voornvangsten op. Na de uitzetting van 500 kg brasem in 

het afgelopen jaar is naar schatting 200 kg dode vis eruit gehaald. Uit de afvissingen van de afgelopen 

Kees Daggelders met een mooie gezonde brasem 

die de put ingaat. 
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twee jaar is duidelijk geworden dat er jaarlijks flinke hoeveelheden vis verdwijnen (ongeveer 400 kg). 

In de kleine put is dit jaar ruim 300 kg kleine karper uitgezet en er was zeker nog 200 kg karper aanwezig, 

welke niet gevangen was bij het afvissen. Opvallend is het grote aantal voorntjes dat momenteel in de 

kleine put aanwezig is. 

 

De vraag is wat gaan we uitzetten en hoeveel ??  (financiën spelen natuurlijk ook een rol) In de kleine put 

lijkt het eenvoudig:  We krijgen in december een hoeveelheid kruiskarpers uit een put in Limburg. Deze 

put wordt afgevist voor een vernieuwd bestand. Nieuwe vissen uitzetten kan riskant zijn. Het zijn vissen 

van dezelfde kwekerij als onze kruiskarpers, dus er is goede hoop dat we geen risico lopen. Informeel 

overleg met Martin Hoorweg leverde het volgende op:  “als jullie karpers in de kleine put nog groeien, 

kan er misschien nog een 100 kg  bijgezet worden”. In de grote put wordt het uitzetbeleid bepaalt door 

het bestuur met ondersteuning van de visstandcommissie. In oktober komt de commissie weer bij elkaar 

en er zal een advies gegeven worden aan het bestuur. Het afgelopen jaar werd veel brasem uitgezet. SVN 

schrijft in hun brochure “Viswaterbeheer” van Sportvisserij Nederland:   

Zet liever niet uit: Brasem, meestal afkomstig van de grote rivieren en plassen in ons land. Deze brasem 

aardt niet altijd goed in kleine afgesloten wateren, wat tot een verslechterde conditie en soms uiteindelijk 

zelfs tot vissterfte kan leiden. Blankvoorn, ruisvoorn en winde zijn vanwege hun (aalscholverpredatie ge-

voelige) formaat meestal ongeschikt om uit te zetten.     Welke vis kan wel uitgezet worden: 

Zeelt (kweek); met name geschikt voor plantenrijk water waar van nature al zeelt voorkomt. Zet zeelt al-

tijd in lage hoeveelheden uit (max. 50 kg/ha).  

Hiernaast de grote teilen met 

brasems en netten met kar-

pers die er in de loop der ja-

ren zijn ingegaan. 

Iedere sportvisser heeft meestal wel een mening over wel-

ke en hoeveel vissen er uitgezet moeten worden. ’t Stekel-

baarsje neemt graag kennis van de mening die hierover on-

der de leden leeft.  Wil je graag meedenken over de uit-

zettingen, neem dan contact op met het bestuur via stekel-

baarsjearkel@gmail.com SVN geeft diverse brochures uit 

over vis uitzetten, karperwaterbeheer, vijverbeheer enzo-

voort. Daar kun je kennis vinden over het vis uitzetten. 

Werk in Uitvoering: 

Er wordt voortdurend keihard gewerkt rond de putten. Er is weer gigantisch veel groen gesnoeid door de 

bekende vrijwilligers. Samen met de jongens van De Noordhoek zijn zij steeds bezig om ons “park” in een 

fantastische staat te houden. Gerrit heeft het oude paadje in het bos opgeknapt, waarna Lex het niet kon 

laten om er een chique naambordje bij te zetten. 

mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
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Soms wordt het werk van de vrijwilligers verziekt door vandalen: dit jaar is het dak van het boothuisje in 

elkaar getrapt, zijn er flessen kapot gegooid op de invalidensteiger en ook het fraaie bord bij de liguster-

haag: “geen gezeik hier” is door klojo’s meegenomen. (lafaards) Ondertussen is Koos bezig aan de nieuwe 

steigers. Op de foto zie je steiger nummer 4 en verderop zijn de steigers t/m 10 al vernieuwd.  Koos is alle 

vrije uurtjes bezig met de steigers en hij heeft in zijn hoofd om de hele noordkant binnenkort af te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris Toenders is al veel uren bezig aan de watermolen, die bij nader inzien er toch niet zo fraai uitzag. De 

molen is technisch wel in orde, maar er waren in de loop der jaren vele verflagen aangebracht en daar 

overheen was een heleboel vet gedropen. Chris besloot daarop toch maar de hele molen schoon te ma-

ken. De bovenste helft van de molen is inmiddels schoon en geverfd, na het draaien en omhoog brengen 

kan de andere helft gedaan worden. De planning is dat eind oktober de eerste wiekslagen kunnen worden 

gemaakt.   
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Inmiddels heeft Lex in overleg met het “Omnia College” 

(voorheen Merewade College) een nieuw stramien van 

gebouw cleanen afgesproken.  Voortaan komt er op 

woensdagmorgen een ploegje leerlingen met een do-

cent gedurende 2,5 uur werken. Gerrit en Lex voeren 

de supervisie over het werk en de eerste resultaten zijn 

al zichtbaar. Op de foto zijn twee leerlingen bezig met 

het schoonmaken van de goot en alles wat daar om-

heen zit. Als je binnenkort een keer op de witte stoelen 

zit, kijk dan omhoog en zie hoe schoon alles is. De hele 

binnen- en buitenboel wordt gedaan. 

Het werk wordt steeds verdeeld in afzienbare stukjes 

waar de leerlingen ongeveer een half uur aan kunnen 

werken. Daarna wordt er gerouleerd en zo komen alle 

leerlingen bij alle werkzaamheden aan bod.  Omnia Col-

lege, bedankt voor jullie inzet ! 

De ploeg van “De Noordhoek blijft gewoon op vrijdag-

ochtend werken in het groen. 

Inmiddels is er nog een nieuw gezicht op 

de put gearriveerd.  Damian van de Linden 

uit Giessenburg, student van de sportvis-

academie  heeft gevraagd of hij bij ons 

stage kan lopen. Voor ons is dit ook 

nieuw, het is niet helemaal duidelijk wat 

wij als vereniging hem kunnen bieden. 

Voorlopig is hij ingezet bij onze “normale” 

activiteiten.  Met het petje achterstevoren 

op zijn hoofd weegt hij de gevangen vis-

sen bij de OLC. Jullie zullen hem de ko-

mende weken zeker rond zien lopen.  Hij 

gaat assisteren bij de ontvangst van Gast-

huis, Bannehof, Merwelanden enz. 

Bij bovenstaande opsomming zijn we vast een en ander vergeten. Als je denkt: “daar moet iets over ge-

zegd worden in de nieuwsbrief”  stuur een artikel in en het wordt geplaatst. 

Familiedag 2016  
Lex: Ruim vijftig familieleden waren op de Teun van der Neut-dag afgekomen. Een enorm aantal, gezien 
de weersomstandigheden. De hoeveelheid water in de lucht, was qua aantal liters nét zo groot als het 
aantal liters, dat in beide putten zit. Ondanks het feit, dat het water niet in de lucht bleef, maar op ons 
neerdaalde, bleef iedereen “gewoon” op zijn/haar plaats zitten. “Wat een uitvinding, die paraplu zuchtte 
Nico, terwijl Eric, als of het de gewoonste zaak van de wereld was, blootshoofds het vocht z’n nek in liet 
lopen. Ook Chris liet zien, dat hij een bikkel was, want ook hij zonder paraplu, liet de stralen langs zijn pet, 
via zijn oren zijn borstharen bevochtigen. Wat de grote put betreft ontbrak mij het overzicht, omdat ik het 
te druk had met geen beet krijgen en dus niets vangen. In de door Fred prima geplande pauze (het regen-
de toen nét even iets steviger) deed men zich tegoed aan broodjes knakworst, broodjes frikadel, broodjes 
kroket en bakjes frites. 
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Niemand begon hongerig aan de tweede helft. Omstreeks twee uur werd het zowaar droog. Dat beteken-
de dat iedereen redelijk opgedroogd kon inpakken en richting het clubhuis voor de verdeling van de prij-
zen, wéér frikadellen en bitterballen. Met het nodige “andere” vocht werden deze weggespoeld. Hierna 
nog een snelle verloting met veel prijzen. Een kletsnatte familiedag is zeer zeker niet in het water geval-
len!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred: Onder bizar slechte weersomstandigheden het regende constant hield de hsv 't Stekelbaarsje haar 
jaarlijkse familiedag. Er waren meer als 50 deelnemers op afgekomen die ondanks het natte weer op hun 
viskoffer bleven zitten Deze dag wordt gebruikt om te laten zien wat wij vissers normaal doen op de vroe-
ge zondagochtenden De vis wilde maar matig bijten maar er zijn altijd uitzonderingen zo ving gastvisser 
Ricardo Bogerd een Karper van 5 kilo en gastvisser Claire Zwaan gaf haar vader visles door ruim 60 vissen 
te vangen Winnaar van beide competities werden vader en zoon Teuling die met 29 stuks bijna 8 kilo vis 
wisten te vangen wat hun 3 punten opleverde 2e met 5 punten werden vader en zoon van Pelt die 53 vis-
sen vingen die 5231 gram wogen 3e met 6 punten werden Cees Daggelders en Henk Lugters die 25 stuks 
en 7551 gram vingen 4e eveneens met 6 punten werden Peter en Brynn Klootwijk die 18 stuks en 6199 
gram vingen Brynn ving in de laatste seconde een grote Paling 5e met 8 punten werden Wim Vos en Jas-
per Gerritsen met 13 stuks die 7623 gram wogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram met zijn schoondochter  Corrie scherp gefocust  

Familiedag paraplu’s noodzakelijk    Familie De Vries vol in bedrijf  
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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: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

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/

