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• Onze oudste wedstrijdvisser Cees Duijzer is op 88 jarige leeftijd overleden. 

• Ons nevenlid en voorzitter van HSV het Palingparadijs uit Nieuwendijk, André van Vught is overleden. 

• De vrouw van erelid Piet de Vries is overleden. 

• We hadden dit jaar 513 leden. 

• Fred Kleijn werd “Kampioen van Arkel”. 

• 5 januari Nieuwjaarsreceptie met Soep van Kees en Marjolijn Plomp en broodjes. 

• De verenging eerde de volgende jubilarissen: Gerrit Prins, Bram Maas en Bert Dammers.           ? 

• 19 februari 300 kg brasem uitgezet 

• Dit jaar weer gevangen karpers overgezet van de grote naar de kleine put 

• In samenwerking met de HSV Gorinchem (Will en Jan) weer wedstrijden in de Lingehaven gevist. 

• Nieuwe grasmaaier aangeschaft. 

• Nieuwe sluiting op de container aangebracht door Rien den Hartog. 

• Nieuwe invalidensteiger gesubsidieerd door de nieuwe gemeente Molenlanden is een feit. Bram Visser 

(wethouder)  en Henri Ouwerkerk (uitvoerend ambtenaar) en René Meerkerk (aannemer) bedankt!! 

• De invalidenparkeerplaatsen zijn voorzien van stelconplaten, zodat rolstoelers niet door het losse grind 

hoeven te wurmen. 

• Teus Kooijman en Gerrit Prins hebben jarenlang tegels “opgehoogd”, dat is nu hopelijk afgelopen. 

• Door de corona-crisis konden veel activiteiten niet doorgaan: Fred moest de 2500 eieren van het Aal 

Berendsenconcours annuleren. Ook ’t Stekelbaarsje in de lockdown. 

• De wedstrijden konden ingepaste vorm meestal wél doorgaan. Het van te voren aanmelden en loten bleek 

soepel te lopen. 

• Vanwege het zuurstofprobleem in de kleine put is in samenwerking met SVN een nieuwe pomp aangeschaft. 

• Samen met de pomp zijn dataloggers geplaatst om het zuurslofverloop in de kleine put te kunnen 

monitoren. De gegevens zijn door SVN verwerkt in een rapportage. 

• Buurmannen Goof en Lars waren weer nodig om bij te springen met de grote pomp om vissen te redden. 

• Evaluatie van het zuurstofgehalte en de sterfte van 300 Kg karper leidde tot de conclusie dat aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In ieder geval moet maximaal lucht worden ingeblazen op het moment dat er 

nieuwe vissen uitgezet worden. 

• Steeds  vaker werpt Eddy zich op als verantwoordelijke voor het gebouw: hij poetst en veegt en zuigt ……. 

• Het ooievaarsnest is neergehaald en verkocht. 

• Lex Kruis heeft dankzij zijn kleinzoon het dak weer zwart gemaakt met  verf van Bob en Walter. 

• De vrijwilligers in het groen, Dirk van Straten, Joop van’t Hoff, Gerrit Prins, Teus Kooijman en Lex Kruis met 

de stagiaires hebben er ook dit jaar van de putten weer een lustoord gemaakt. 

• Met behulp van Lars hebben we een strook grasland van mooie bloemen voorzien. 

• Er is in een boom achterop de put een “roofvogelnestvoorbereiding” geplaatst. 

• 16 augustus werd de Teun van der Neut-familiedag georganiseerd met 54 deelnemers.  Robe bakte een visje 

en Fred een frietje. Was heel gezellig 

• Er kwam dit jaar een aanhanger vol peren van de bomen. Wie weet waar ze gebleven zijn ??  

• Eddy heeft een prachtig digitaal overzicht gemaakt van de aanleg van de nieuwe invaliden steiger. 

• Het erg oude info-bord dat vroeger bij de put stond is weer gedeeltelijk boven water gekomen. 

• 19 februari is er vis uitgezet. 

• Winnaar van de OLC is dit jaar Arie de Koning. 

• Winnaar van alle competitiewedstrijden is dit jaar William Teulng. 

 

Arie de Koning en Chris Toenders. 


