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Van de voorzitter 

In de afgelopen periode is er weer een hoop 

gebeurd. Het kerstconcours op de jachthaven 

met flink wat nullen, maar wel weer uitsteken-

de rollades! Een prima verloting met een goede 

opbrengst maakten van dit concours toch weer 

organisatorisch succes. Hiernaast een foto van 

de nieuwjaarsbijeenkomst. Het wedstrijdvissen 

is één van de belangrijke pijlers waarop onze 

vereniging rust. Toch bleek de jachthaven wei-

nig vis meer te leveren, want bij het Nieuwjaars-

concours waren de vangsten uiterst matig. Hier-

na werd de hulp van Jan de Vos en Will Zwaan 

(kleine) vis gevangen en in de Lingehaven kwamen 

grotere vissen en dus veel kilo’s naar boven!  Zelf 

vond ik het leuk om een mooie baars te vangen. 

Twee jaar geleden had ik daar een foto gemaakt 

van Jan de Vos met een baars van 2,4 Kg.  Die van 

mij was lang niet zo groot, maar toch een hele leu-

ke vis!   

Naast mij op de foto zit Kees Maas die pas bij zijn 

vijfde (geleende) tuig kans zag om de bodem te 

bereiken.  Ondanks een hoop gemopper wist hij 

toch een aardig netje vis te vangen. Opmerkelijk 

was de vakwinst van onze jongste deelneemster 

van de dag Mandy Swart die meer dan 9 Kg ving!  

Ze maakte haar status van lid van het Nederlands 

Damesteam meer dan waar! Op dit moment teis-

tert de vorst ons land en kan er nauwelijks gevist 

worden. Wel wordt er hard gewerkt aan de put.  

Koos heeft een complete hangar voor de kruiwa-

gens gebouwd en Joop en Teus hebben een vracht 

aan tegels neergelegd. Het rek in de werkruimte is 

afgebroken enz. Verderop in de nieuwsbrief meer 

ingeroepen om de 

wedstrijden in Go-

rinchems water te 

vissen.  Dat liep lek-

ker. In de slootjes 

rond het Da Vinci 

College werd door 

meesten veel 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 Juni 2018 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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details. In de personele sfeer zijn er ook veranderingen:  Eddy Vink voert vanaf heden de portemonnee 

van lopende zaken en Arie Peele gaat zich inzetten voor de bevoorrading van het clubhuis. De laatste vis-

uitzettingen zullen hopelijk niet worden tegenwerkt door grote voorjaarssterfte. Gelukkig is het flink koud 

op dit moment, dus ligt de vis stil op zijn plek. We voeren ook af en toe een beetje bij om te zorgen dat 

ondervoeding niet de oorzaak van problemen kan worden. Het voorjaar kan komen, de hengels liggen 

klaar  en we kunnen een mooi seizoen tegemoet zien.                                          Vang ze, groeten,  Arie 

       Nieuw buitenmeubilair    
Al een tijdje waren de wankele plastic meubel-

tjes die voor het gebouw stonden, bij velen een 

doorn in het oog. Het bestuur besloot daarom 

wat nieuws aan te schaffen.  De nieuwe meu-

bels zijn heel anders dan wat er stond!  Zeer 

robuuste Poolse tafels en stoelen, van een Ach-

terhoekse handelaar.  Aardige jongens die ook 

nog even hielpen om een en ander op zijn plek 

te zetten. 

De tafels en stoelen staan onder het afdak dus 

we kunnen er op rekenen dat ze niet al te veel 

gaan lijden en lang meegaan.  We zullen zien. 

Op de foto de bestuursleden die het spul aan 

“inzitten” zijn. Hopelijk gaan we hier komende 

zomer met zijn allen veel gebruik van maken. 

We willen er ook nog krukjes bij die we gaan 

maken van “eigen materiaal”. 

Algemene ledenvergadering  Foto’s: Will Zwaan  

Op 13 februari 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het werd vooral een gezellige bij-

eenkomst, waarbij alle aanwezigen zich royaal achter het bestuursbeleid schaarden. Het leukst was de 

toespraak van Lex die probeerde het verhaal van Piet te overtreffen, wat natuurlijk niet kon lukken. Hij 

deed erg zijn best en werd beloond 

met een hartelijk applaus. Verder 

stond de vergadering in het teken 

van het afscheid van Gerrit Prins. 

Gerrit neemt na 32 jaar “actieve 

dienst” officieel afscheid als be-

stuurslid.  Gerrit is van grote beteke-

nis geweest voor ‘t Stekelbaarsje. In 

zijn actieve jaren was hij secretaris en 

hij heeft heel veel betekend voor het 

jeugdwerk in de club. Hij stond ooit 

aan de basis van een jeugdwedstrijd 

met meer 
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dan 180 deelnemers! Gerrit was al die jaren een stabiele 

factor binnen de vereniging met een grote kennis van de 

clubhistorie en beheerder van het archief en de “oude spul-

len”.  Bij zijn afscheid krijgt hij een “picknickplaats” aangeboden. Inmiddels hebben Koos en Lex in het ge-

niep voorbereidingen getroffen:  Gerrit zun  Pad heeft een zijpad gekregen en aan het zijpad is een vlon-

der vastgemaakt en daarop wordt de picknicktafel geplaatst. Zo kan hij met zijn kleinkinderen en de rest 

van zijn familie plaats nemen aan de kleine vijver.  OP de rechter foto is Gerrit vastgelegd in zijn karakte-

ristieke houding, werkend in het groen. Als vrijwilliger zal hij ongetwijfeld nog heel lang de weg naar de 

Putten vinden ! Tijdens de vergadering werden nog meer mensen in het zonnetje gezet. Sjaak Slob is 25 

jaar lid en krijgt de bronzen speld uitgereikt. Bas van de Berg is 50 jaar lid en krijgt de gouden speld over-

handigd. 

De heer H. van der Laan, vroeger medewerker van 

de redactie van het Clubblad is ook 50 jaar lid en 

heeft inmiddels de gouden speld thuis ontvangen. 

Wim van Dijk kon niet bij de vergadering zijn en 

krijgt zijn speld later overhandigd. 

Aan het einde van de vergadering vond het jaarlijks 

“medaillefestival” plaats, de prijsuitreiking van de 

competitie en de afzonderlijke blokken.  De grote 

winnaar werd Bram Boogert die over alle wedstrij-

den samen 119 Kg vis ving vóór nr 2 William Teu-

ling,  de winnaar van vorig jaar.  
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Uitzettingen 2017/2018 
In de winter van 2017/2018 hebben we weer een flink aantal vissen uitgezet. Visserijbedrijf Kalkman had 

weer een beste klant aan ons. Eind november kwamen de zeelten. 100 Kg prachtige goudgroene vissen. In 

de grote put zijn 180 zeelten uitgezet en in de kleine put 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was al donker toen Piet arriveerde en bovenstaande foto 

is dan ook wat vreemd belicht. Met de rechterhand een vis 

vasthouden en met de linkerhand een foto maken is lastig.   

 

 

 

300 Kg brasems kwam op 17 januari. Op de foto 

hierboven zie je het vullen van de kuipen. Naar 

schatting zijn ongeveer 190 brasems uitgezet. (Foto’s: 

Chris Toenders)De brasems zagen er goed uit en wa-

ren behoorlijk gevarieerd in afmeting. Visjes van 200 

g tot enkele kneiters van rond de twee kilogram. De 

karperuitzetting in december bracht ons 147 spiegel-

karpers, die al direct  

vangbaar bleken. Op de foto hiernaast een mooi gete-

kend exemplaar. Om het risico op sterfte zo veel mo-

gelijk te vermijden, gaan we deze winter mondjesmaat 

wat mais bijvoeren. Hopelijk werkt het en hoeven we 

geen dode vissen te ruimen!  

In ieder geval zit er dit jaar weer zoveel vis in de put 

dat er geen excuus is als je weinig vangt !! Succes!! 

 



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 5  

Afbraak en Opbouw  
Twee jaar geleden waren zeer tevreden met de nieuwe professionele tent. De tent heeft af en toe ook 

goede dienst gedaan. Helaas was hij niet bestand tegen de weersomstandigheden op donderdag 18 janu-

ari. Code rood was van toepassing en het stormde dat het een aard had. Arie Peele ging voor de zekerheid 

even op de put kijken en wat hij zag staat hiernaast op de foto. De tent was volledig uit elkaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerukt en zelfs de zo sterk geachte zware ijzeren buizen wa-

ren afgerukt als de spreekwoordelijke luciferhoutjes.  De 

ravage was zo erg dat we de tent volledig hebben afge-

schreven. Op de foto hierboven rolt Teus het dakzeil op. In 

middels is dit afgeleverd bij de Stort. We gaan geen perma-

nente tent meer plaatsen. Er is een simpele 5 x 5 m tent 

aangeschaft die indien nodig opgezet kan  

worden en daarna weer ontmanteld om taferelen zoals 

hierboven verder te voorkomen. Aan de andere kant van 

het gebouw is door Koos een overkapping gemaakt van 

de container en het gereedschap-schuurtje.  Op de foto 

zijn Koos en Eddy bezig met de profielplaten die met een 

grote vrachtwagen uit Duitsland waren gekomen. Op het 

karretje achter Koos’ auto werden ze naar het werkter-

rein gebracht.  

 

 

Onder het zo ontstane afdak kunnen de kar en de 

kruiwagens opgeslagen worden. Ook de vuil- en 

papiercontainer kunnen eronder, die gaan dan 

ook weer langer mee.  Onder het afdak is een te-

gelvloer gelegd van tegels die Teus ergens “gratis 

heeft opgehaald”. Teus en Joop hebben er hard 

aan gewerkt en het resultaat mag er wezen!  
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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 ” 

algemene ledenvergadering HSV “Stekelbaarsje  

Klik op Notulen ledenvergadering 

Klik op Jaarverslag 2017 putcommissie 't Ste-

kelbaarsje corr. 3 
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