
Koos kijkt vanuit de roeiboot naar de vrijwilligers die de aal-
scholverkooien op de kant trekken. 
Op visvijvers zoals de onze is altijd een hoop werk te 
verrichten.  Op dinsdag komt de schoonmaakploeg 
van Merewade Pro, die wordt begeleid door Lex en 
Gerrit. Meestal komt ook Piet voor het groenwerk en 
Koos voor technisch werk of maaien.  Op woensdag 
komen Koos en Dirk van Meurs als regelateurs van de 
OLC en pakken vaak nog allerlei lopende klusjes mee.  
Op de vrijdag komt Dirk van Straten die samen met 
Piet in de groenvoorziening aan de slag gaat. Gerrit zet 
‘s morgens vroeg al koffie en inventariseert de behoef-
ten van het clubhuis. Arie gaat daarna boodschappen 
doen.  Gerrit werkt daarna het liefst buiten aan de put 

en Lex begeleidt een 

len bakken.  ’s Avonds verwerkt Fred de uitslagen en ver-
stuurt deze naar krant en website.  De website wordt bij-
gehouden door Bram en Martijn Maas. Ook zorgen zij 
voor de samenstelling en verzending van de nieuwsbrief.  
Dit is een zeer beknopte opsomming van wat er allemaal 
gebeurt bij ’t Stekelbaarsje. Er kunnen nog altijd vrijwil-
ligers bij. Kom op vrijdagochtend koffie drinken (in ieder 
geval gezellig) en overleg wat je zou kunnen doen. 
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INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 1 maart 2016 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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Vrijwilligers aan’t werk. 

stagiaire van De 
Noordhoek, met wie hij 
samen allerlei klussen 
gaat opknappen. Zon-
dags wordt het clubge-
bouw voor de wedstrijd 
opengemaakt door 
Fred en hij organiseert 
de wedstrijden. Jan de 
Gier komt als het 
enigszins kan frikadel-

15e digitale nieuwsbrief  van ’t Stekelbaarsje 

De 28e jaargang no 5 van de nieuwsbrief van ’t Stekel-

baarsje staat voor u op de computer of heeft u uitgeprint 

in handen. Dit is de nieuwsbrief die aan het einde van het 

oude jaar aan alle leden per post wordt toegestuurd. 

De Nieuwsbrief wordt ook naar Sportvisserij Nederland, 
de Federatie en bevriende verenigingen gestuurd. Wij krij-
gen steeds veel positieve reacties op de keurige uitvoering 
van onze nieuwsbrief. Onze dank gaat hiervoor uit naar 
Bram en Martijn Maas, die ondanks de fysieke problemen 
van Martijn, toch heel graag wat doen voor de club. Dit is 
dus al weer de vijftiende keer dat zij de nieuwsbrief ver-
zorgen:  Hulde !! 
Wanneer u ook de nieuwsbrief via de computer wilt ont-
vangen, stuur dan even een mailtje naar stekelbaarsjear-
kel@gmail.com . U wordt dan opgenomen in de mailing-
list en u krijgt (evenals 210 anderen) de nieuwsbrief direct 
bij het verschijnen toegestuurd. 
De kosten voor het maken en versturen van de digitale 
nieuwsbrief zijn niet groot. De enige kostenpost is eigen-
lijk de papieren versie die eens per jaar wordt toegestuurd. 
Verder hebben we natuurlijk wat print- en computerkos-
ten.  Om deze kosten te bestrijden hebben we ook de mo-
gelijkheid van sponsoring door bedrijven: Voor € 25,- per 
jaar staat uw logo in alle nieuwsbrieven van de betreffende 
jaargang. U stort € 25,-  o.v.v. “logo” op 
NL85RABO0322249015 tnv ’t Stekelbaarsje  en u mailt 
uw logo naar stekelbaarsjearkel@gmail.com .  Uw logo 
verschijnt dan voortaan in de nieuwsbrief en u steunt hier-
mee de vereniging! 
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Wat vliegt er over de put? 
In deze nieuwsbrief twee nieuwe vogels: de vink en de torenvalk! 

Mevrouw vink in de boom…                              _____    __L. van Sluis 

Vink 

De vink heeft een vrolijke zang, ook wel 
de vinkenslag genoemd. Als de winter 
achter de rug is, dan is de vink een van 
de eerste vogels die weer gaat zingen. In 
de vogelwereld zijn mannetjes vaak 
mooier dan vrouwtjes. Bij vinken is dat 
ook het geval. Toch mag de vrouwelijke 
vink, met haar lichtgrijze petje en de 
mooie lichte vleugelstrepen, er ook zeker 
zijn!  

   

Torenvalk 

Ziet u ook wel eens boven de berm een 
middelgrote vogel stil hangen (bidden) 
in de lucht? Grote kans dat het om een 
torenvalk gaat! Al biddend gaat hij op 
zoek naar urinesporen van muizen. 
Doordat hij ultraviolette kleuren kan 
zien, is dat voor de torenvalk veel mak-
kelijker dan voor de mens. 

In de weilanden rondom de visput is er 
voor de torenvalk meer dan genoeg 
eten te vinden! 

Een biddende torenvalk                                    L. van Sluis 

Bestuursmededelingen: 
 De renteloze leningen kunnen niet meer verzilverd worden. 

 Het lidmaatschap voor het volgend jaar kan uiterlijk worden opgezegd tot 1 oktober van het huidige jaar. 

 3 januari nieuwjaarsvissen (waarschijnlijk in de jachthaven, maar hou de mededelingen in de gaten!)      7.30u loten, 

8.30u vissen en 11.00u einde wedstrijd. 

 3 januari nieuwjaarsreceptie met prijsuitreiking van de wedstrijd vanaf 12 uur in Putzicht. 

 12 januari 2016  19.30u ALV om de statuten van de vereniging vast te leggen 

 9 februari 2016 19.30u  ALV met presentatie van Martin Hoorweg van Sportvisserij Nederland 

 Tijdens de wedstrijden van ’t Stekelbaarsje is de put voor andere vissers gesloten. 

Toppers in de kleine put. 
Op de foto Anja Groot met een karper aan het elastiek.  Cameraman, fotograaf en 

presentator Ed Stoop kijken toe. 

Op 25 oktober zijn op verzoek van Sportvisserij Nederland  opnames 

gemaakt op onze visput. De bedoeling was om een wedstrijdje te vissen 

en daarvan een video-opname en een fotorapportage te maken. Ruim 

voor tienen stond Ed Stoop al op de put  en al snel kwamen de vissers 

naar het werkhok. En dat waren niet de minsten:   Anja Groot, huidig 

wereldkampioen dames, Ingeborg Oudenaerd wereldkampioen bij de 

dames in 2011 en Jurgen Spiering, deelnemer aan Fish o’mania en Jo 
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Adriolo, een andere topper. Jurgen had al snel de eerste karper aan de lijn en Anja pakte al vlot de tweede.  Daarna werd 

het allemaal een beetje lastig.  In de middag toen de wedstrijd nog gaande was, telde Jurgen 2 karpers en een brasem, Anja 

had drie karpers, Jo had er één en Ingeborg had nog geen kans gezien een vis te landen.  

Hoe een en ander is afgelopen kun je zien op het filmpje op YouTube  bij “visblad-TV” en op onze site. 

Watermolen project 

 

In het kader van het optimaliseren van de vangsten in onze visputten wordt er binnen afzienbare tijd een watermolen ge-

plaatst.  De Watermolen komt in de sloot bij de zwarte pijl. De aanvoer van het water naar de molen loopt door de  onder-

grondse buis onder de groenstrook rechts van de beoogde plaats.  Bij de blauwe pijl loopt ook een buis onder de groen-

strook door en deze zal moeten worden afgesloten om te voorkomen dat het water rechtstreeks terugloopt.   

Bij de groene pijl bevindt zich een buis die de twee vijvers met elkaar verbindt en bij de gele pijl kan het water via de sloot 

(met gaasafsluiting) weer de polder instromen. 

Martin Hoorweg met een enorme goudkarper uit de grote put 

In het kader van het project “verbetering vangsten bij ’t 

Stekelbaarsje” hebben de medewerkers van SVN op 3 

december weer de putten afgevist. De exacte resultaten 

zullen besproken worden op de jaarvergadering in fe-

bruari. Met behulp van zijn gegevens gaat de vereniging 

dan verder beleid ontwikkelen om tot een optimaal viswa-

ter te komen. In eerste instantie heeft het bestuur besloten 

alle vissen terug in hetzelfde water. Enkele uitzonderingen:  

brasems uit de kleine put zijn overgezet naar de grote 

(stuk of 6) en eenzelfde aantal kleine karpers uit de grote 

put is overgezet naar de kleine. Net als vorig jaar werden 

ook nu weer 3 roofbleien enkele snoekbaarzen een wat 

flinke snoeken gevangen. Er was ook behoorlijk kleine vis 

aanwezig onder de steigers aan de zuidzijde en onder de 

takkenbossenschuilplaatsen aan de noord- en de oostzijde. 

Hier  Het werd niet alleen een nuttige dag, maar ook een 

heel gezellige! Minstens 20 leden/toeschouwers waren op 

het spektakel afgekomen en konden ‘smorgens de eerste 

bakken brasems al binnen zien komen. De vissen zagen er 

werkelijk schitterend uit, zie de foto’s op de website. In 

totaal werd meer dan 300kg brasem geteld.  In de middag 

kwam de basisschool uit Hoogblokland aanwandelen en 

zij kwamen precies op tijd om de eerste trek in de kleine 

put naar boven te zien komen. De vissen werden met 

spontaan gejuich begroet! 

Afvissen  Visputten 3 december 2015 
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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/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Op de ledenvergadering van 12januari worden de statu-

ten vastgesteld.  Een concept hiervan is te lezen op: 

Link: concept statuten HSV t Stekelbaarsje Arkel 

Hiernaast het com-

mentaarvan de stagi-

aires van “De 

Noordhoek” 

 

Lees de rest van het 

verslag op de website 

Foto's van ons be-

zoek aan de visvijver 

HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen een 
voorspoedig 2016   

In gezondheid en met veel vis. 
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http://www.wegmetasbest.nl
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http://www.royalshadow.nl/
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http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/deNoordhoek.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/deNoordhoek.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/fotosvanonsbezoekaandevisvijver.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/fotosvanonsbezoekaandevisvijver.pdf

