
Afgelopen periode stond in het 

teken van (bijna) visloze wedstrij-

den en het werk aan de put.  Weke-

lijks wordt er iedere vrijdag en dins-

dag gewerkt. Er is weer een hoop 

gedaan: hieronder een fotootje van 

de keukencombinatie die in het werkhok is geplaatst. 

Hiermee is ons onderkomen weer een heelstuk meer 

bruikbaar geworden! Op de algemene ledenvergadering 

kwamen veel belangstellenden (35) af. Lees verderop in 

de nieuwsbrief een verslag daarvan. Waarschijnlijk was 

het grootste deel van de belangstelling gericht op de 

resultaten van het afvissen van de putten. De resultaten 

waren best verrassend, zie verderop in de nieuwsbrief 

of kijk nog eens naar de presentatie van Martin Hoor-

weg die op de website staat. Inmiddels is al 300 kg bra-

sem in de grote put uitgezet, samen met 50 kg brasem.  

In de kleine put komen nog 75 kg spiegelkarpers bij, 

dus de verwachtingen voor het komende seizoen zijn 

weer hooggespannen. Om de kleine put zo royaal mo-

gelijk toegankelijk te maken voor recreanten hebben 

we de regel ingesteld dat de lengte van hengel + tuig 

maximaal 10 m mag zijn. Op die manier kan de put aan 

weerszijden gebruikt worden en dat wordt waarschijn-

lijk noodzakelijk als er een grote toeloop van recrean-

ten ontstaat. Het leefnet is buiten de wedstrijden voort-

aan verboden en de gebruikte haak moet weerhaakloos 

kleine put gevist worden. Bij onze wedstrijden is de kleine 

put verboden terrein voor andere vissers, hopelijk is er 

dan ruimte voor deze vissers in de grote put.  Het vissen 

van wedstrijden in de kleine put is ook voor de wedstrijd-

commissie een test. Fred houdt de vinger aan de pols en 

kan in de loop van het jaar de opzet van de wedstrijden 

veranderen. Voorlopig handelen we “naar bevinden”.  

Fred werd op de ALV zeer terecht tot erelid van de ver-

eniging benoemd. Zijn voortdurende inzet voor onze 

wedstrijden en zijn robuuste aanwezigheid daarbij zijn 

voor onze vissers aanleiding om in grote aantallen naar de 

waterkant te komen. Sportvisserij Nederland wil het pro-

ject rond onze putten voortzetten. Er wordt van ons wel 

extra inzet verwacht o.a. met betrekking tot de registratie 

van de vangsten en het bijvoeren. Ook moeten we bereid 

zijn de omstandigheden waaronder gevist wordt te vari-

ëren. Dit kan betekenen dat we een halve wedstrijd vissen 

met de pompen uit en een halve wedstrijd met de pompen 

aan.  Dit houdt tevens in dat we twee keer moeten wegen. 

Dit vraagt nogal wat van de organisatie, waar we krijgen 

dan aan het einde van komend seizoen een rapportage 

waar nog veel meer uit kunnen halen dan nu het geval 

was.  Ook kunnen we de pompen aan het einde van het 

project voor “een symbolisch bedrag” overnemen.  Wij 

zijn blij met de inspanningen van SVN, onze vereniging 

vaart er wel bij ! 11 maart is de eerste cursusmiddag “beter 

vissen” voor kinderen. Maandag 2 maart gaan de begelei-

ders de samenstelling van de cursus vaststellen. Op 18 en 

25 maart worden de andere twee middagen verzorgd. Op 

dit moment zijn er ongeveer 10 kinderen aangemeld. Ho-

pelijk wordt het leuk voor de kinderen en kunnen met 

deze actie straks meer kinderen verantwoord vissen.  
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Van de voorzitter 

zijn. Voor het netjes en 

voorzichtig onthaken 

wordt een onthaakmat 

aanbevolen.  De kleine 

put kan niet door gas-

ten worden gereser-

veerd, ook niet voor 

wedstrijden. Alleen bij 

wedstrijden van ’t Ste-

kelbaarsje kan in de 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 
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Nieuwjaarswedstrijd en receptie 
Op zondag 4 januari 

werd de inmiddels tradi-

tie geworden 

“nieuwjaarswedstrijd” 

gevist.  Er was voor ge-

kozen om dit keer naar 

de jachthaven te gaan, 

omdat er in het afgelo-

pen jaar in de put bijna niets werd   gevangen. Helaas 

was de jachthaven ons niet veel gunstiger gezind, want 

het gevangen totaalgewicht kwam niet boven de 2 kg uit. 

De grote winnaar werd Will, die geheel buiten verwach-

ting een brasem ving van 1300g.  Het was min of meer 

een gelukstreffer, want de haak zat niet in de bek, maar 

bovenop de kop. Het was ook jammeer voor onze on-

volprezen wedstrijdleider Fred, die heel veel visjes ving, 

maar slechts 195 gram en daarmee tweede werd. Na het 

wegen sprong iedereen in de auto om naar ons eigen 

clubhuis te gaan, waar Jan en Miek de lunch al geheel 

hadden voorbereid. Kees en Marjolijn Plomp hadden 

net als vorig jaar de soep verzorgd De broodjes ham en 

kaas werden, net als de soep, zeer gewaardeerd en op een 

klein beetje na ging alles op. Jan de Gier werd 82 deze dag 

en we hebben enthousiast voor hem gezongen. (’t is toch 

mooi als je op die leeftijd nog zo enthousiast kunt zijn voor 

de organisatie van een hengelsportvereniging !!)  Aan het 

einde van de bijeenkomst reikt Fred de prijzen uit en ieder-

een kon voldaan huiswaarts.  Hiermee kwam weer een eind 

aan  de receptie van ’t Stekelbaarsje. Volgend jaar zullen we 

het zeker weer organiseren. Het viswater leggen we nog 

niet vast, we zullen het tegen die tijd  beslissen. 

De collecte voor het brasem-

fonds bracht ruim € 135 op !!  

Dit bedrag is samen met de € 

132,- van de hengelhuur van 

de hengels van Chris van Pelt 

in de nieuwe brasems gegaan.  

(De club heeft er nog flink 

wat bijgedaan) Hopelijk van-

gen we ze! 

Oude schuilplaatsen Nieuwe schuilplaatsen 

Na het afvissen van 

de grote vijver zaten 

we met het probleem 

van de aalscholver-

kooien. De kooien 

stonden op de kant en 

moesten er weer in.  

De kooien zijn meer 

bij elkaar geplaatst 

achterin de vijver in de hoek tussen steiger 14 en 15  en 

tussen 15 en 16.  De buitenste kooien zijn gemarkeerd 

met witte flacons. Oppassen dus !  Samen met Dirk, 

Koos en Jan hebben we Gerrit geholpen om de kooien 

weer te water te krijgen.  Zolang de nieuwe schuilplaat-

sen nog niet hun definitieve vorm hebben gekregen 

moeten de oude schuilplaatsen dienst blijven doen. 

Op advies van 

Sportvisserij Ne-

derland is begon-

nen met het ma-

ken van meer 

natuurlijke schuil-

plaatsen voor de 

kleine vis.  Piet 

heeft dit werk ter 

hand genomen, met Dirk van Straten, Lex Kruis en een 

stagiaire van De Noordhoek. Op de foto’s hieronder zie je 

hoe dit geregeld wordt:  De knotwilgen op het terrein wor-

den keurig gesnoeid door Piet en zijn crew. De takken 

worden op bossen gebonden en daarmee wordt de kant 

versterkt en worden eilanden tussen de steigers in gemaakt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al met al zijn we behoorlijk bezig om onze vissen te be-

schermen. Dit lukt nog lang niet voldoende, want met re-

gelmaat zien we de aalscholvers zich te goed doen aan onze 

dure vissen! 
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189 brasems 

 

Putverslag 2014 

Op maandag 2 februari kwam firma Gebroeders Vande-

put uit Zonhoven België met de “kleine wagen” naar 

onze visputten.  Na overleg met Sportvisserij Nederland 

heeft het bestuur besloten om 300kg brasems uit te zet-

ten.  Dit betekent dat het gemiddelde gewicht per vis 

1600 g is.  Dat zijn dus mooie vissen om te vangen! Ook 

had het bestuur besloten om 50 kg voorn bij te bestellen 

om ervoor te zorgen dat straks de invalidensteiger ook 

een visje kan vangen. De uitleg over dit besluit werd 10 

februari op Algemene ledenvergadering gegeven door 

Martin Hoorweg. Hij legde ons uit dat dit voorlopig de 

maximale hoeveelheid is die onze grote put kan dragen.   

Het net 

wordt ge-

leegd in de 

kuipen met 

zout water 

 

 

 

 

Mooie gezode brasems 

 

 

De laatste 10 brasems werden 

gemeten en gewogen. 

 

 

 

De vissen werden door de vrijwilligers van’t Stekelbaarsje 

ontvangen in kuipen met zout water. Nadat ze daar een 

minuut of tien hebben ingezeten, worden ze met de blote 

handen uit de kuipen gehaald. Geloof maar dat Will ernstig 

koude handen kreeg! Daarna worden ze door Gerrit met 

behulp van een groot schepnet voorzichtig in de put gezet.  

Arie Peele staat met de teller in zijn handen en door hem 

hebben we de titel boven dit artikel kunnen zetten. Lex 

kruide de tonnen, Koos hanteerde de weegschaal en Piet 

noteerde de gewichten. Niet één vis bleef dood achter, dus 

we hopen komend jaar weer hier weer volop brasems te 

vangen. 

Verslag ALV 10-02-2015 

Link op www.hsv-stekelbaarsje.nl/Putverslag2014.pdf http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Verslag ALV 10-02-

Jaarverslag H.S.V. Het Stekelbaarsje 2014 

Dirk van Meurs (secr)    link op http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/jaarverslag secr 2014.pdf 

http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Putverslag2014.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Verslag%20ALV%2010-02-2015.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/jaarverslag%20secr%202014.pdf
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl/Poster opendag 2015.jpg
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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: 

P de Vries zijn allen 25 jaar lid Fred het erelidmaatschap 
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