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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
We hebben een bewogen tijd achter de rug. In 

de vorige nieuwsbrief moest ik het overlijden 

van Wim Sloeserwij melden. Op 14 januari 2019 

is onze oud-voorzitter en erelid Jan de Gier 

overleden. In deze nieuwsbrief is een “in memo-

riam” te lezen.  

De winterwedstrijden zijn beëindigd, we gaan 3 

maart weer naar de Putten. Het zal wel weer 

moeizaam worden in het begin, maar je weet 

het niet want het weer is op het moment van 

schrijven lente-achtig.  Bij de karpers zullen er in 

visbeurten is meer dan 2800 Kg vis gevangen. Het 

is zeer de vraag of we het komend seizoen deze 

getallen gaan evenaren. Er is geen brasem uitge-

zet, slechts 200 zeelten in de grote put en 30 zeelt-

jes en 100 karpertjes in de kleine put.  

Gelukkig kunnen we vanaf nu weer met de hele 

club bij elkaar vissen. De gang van zaken bij de 

winterwedstrijden waarbij twee keer zelfs op 3 

locaties werd gevist, verdient wat mij betreft niet 

de gezelligheidsprijs.  Nog een pluspunt:  het be-

stuur is weer (over)compleet en dus gaan we er 

een mooi jaar van maken. In de eerste plaats is er 

het probleem van de stroomkabel. De onderhan-

delingen met Viveen elektro zijn in een vergevor-

derd stadium en hopelijk ligt er over 4 weken een 

functionerend draadje tussen de meterkast aan de 

straat en het clubgebouw (337 m). Ook voor het 

dak is inmiddels verf gearriveerd. Hiermee gaan 

we zsm een proef starten. 

De natuurvriendelijke oevers krijgen steeds meer 

vorm, ArieP heeft zelfs “wilde bloemenzaad” ge-

kocht! Ik hoop dat de lente ons weer een mooi 

schouwspel van bloemen en planten gaat laten 

zien! 

Ik zou zeggen, vang ze !! 

 

ieder geval wel een 

paar vissen naar bo-

ven komen.  

De wedstrijden van 

het afgelopen sei-

zoen hadden een 

uitstekend resultaat, 

met meer dan 700 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 Juni 2019 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

3 deelnemers in een koude karpervijver (en geen vangst) 
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          In memoriam Jan de Gier 

Op 14 januari 2019 is onze oud-voorzitter en erelid Jan de Gier overleden. ’t Stekelbaarsje heeft erg veel 

aan Jan te danken. Met zijn charismatische instelling wist hij vrijwilligers te mobiliseren en enthousiast te 

maken. Hij was voorzitter van 1980 tot 2003. Indrukwekkend was zijn optreden tijdens de vergaderingen in 

In het midden Jan met zijn bestuur waaraan hij vele jaren leiding heeft gegeven.  (vlnr: Aal Berendsen, 
Aart van den Dool, Jan de Gier, Teun van der Neut en Gerrit Prins) 

Jan in actie in de oude tent warme worsten of 
erwtensoep maken 

de “Panda”, waar hij niet erg diplomatiek maar 

met hart voor de vereniging, mensen op hun 

plaats kon zetten. Daarna werd hij “putchef” en 

regelde alles rond onze visputten. In 2011 werd 

hij adviseur van het bestuur tot het voor moei-

lijk werd. Hij  heeft de club laten groeien door 

de voorzieningen rond de visputten steeds te 

verbeteren. Eerst was daar “Ons domeintje” 

met daarbij de bekende groene tent. Het was 

zijn hobby om mensen de gelegenheid te geven 

zich te vermaken. Iedereen kende hem en hij 

was belangrijk in het sociale leven van het dorp. 

Hij was altijd bezig met aanjagen van de sfeer. 

Later heeft hij met het bestuur het initiatief ge-

nomen om een groot clubhuis te bouwen. Wim 

van Dijk zorgde voor de vergunningen en subsi-

dies en met de inzet van een flink aantal vrijwil-

ligers konden we in 2011 het nieuwe clubhuis 

openen.  
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Uit het bestuur 

Op de foto hiernaast is het moment vast-

gelegd waarop Jan, bijgestaan door Miek 

de eerste steen van het clubhuis inmet-

selt. Hij maakte van het clubhuis een bron 

van inkomsten door het zoveel mogelijk te 

verhuren. Hij hanteerde daarbij zijn eigen 

regels en zorgde samen met Miek ervoor 

dat alles steeds perfect geregeld werd. 

Beiden zijn dan ook benoemd tot Erelid 

van ’t Stekelbaarsje. Het bestuur is voor-

nemens om Jan te eren door het clubge-

bouw zijn naam te geven. Tien jaar nadat 

de eerste steen werd gelegd zal tijdens de 

familiedag de nieuwe naam onthuld wor-

den. We zullen hem niet vergeten.                 

   Arie de Koning 

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering is het bestuur vernieuwd: Lex Kruis is afgetreden en Arie de  

Koning is wel afgetreden, maar 

niet écht ….  Beide heren werden 

benoemd tot erelid, met de bij-

behorende borden. Eindelijk 

heeft iemand zich bereid ver-

klaard om voorzitter te willen 

worden, Walter Mijnders uit Dor-

drecht. Walter is fanatiek karper-

visser en heeft de afgelopen win-

terperiode zich al ingezet voor de 

vereniging als organisator  van de 

winterkarperwedstrijden. Hij is 

door de ALV benoemd tot vice-voorzitter. Om Walter in te wer-

ken in de gang van zaken bij ’t Stekelbaarsje blijft Arie nog een 

poosje in functie (min of meer).  

Na een paar jaar vacature is een nieuwe secretaris opgestaan, 

Chris Toenders. Chris heeft ervaring als bestuurder bij andere 

verenigingen en hij heeft de laatste jaren ook al veel voor de ver-

eniging betekend.  Alle vertrouwen voor Chris. De secretaris 

heeft ook een eigen mailadres: stekelbaarsjesecr@gmail.com  

De jeugdzaken worden in het vervolg georganiseerd door Jasper 

Sterk. Jasper maakt nu een jaar deel uit van het bestuur en heeft 

aangegeven deze taak op zich te willen nemen.  Ook Jasper veel 

succes!! Door de constructie met Walter en Arie is er eigenlijk 1 

bestuurslid te veel. Deze situatie wordt opgelost op het moment 

dat Arie terugtreedt (zsm, maar uiterlijk op de ALV 2020). Tot die 

mailto:stekelbaarsjesecr@gmail.com
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Steigers in de kleine put 

tijd hebben zij samen 1 stem in het bestuur.  

Op de ALV zijn de volgende leden gehuldigd wegens 25-jaar lidmaatschap: Gerrit van Dommelen, Wim 

Hak, Gerrit van Nieuwpoort, Tom de Zeeuw en  Johan Welters. De onderscheiding van Ed van Schijndel is 

op zijn verzoek thuisbezorgd. Heren van harte gefeliciteerd. 

In het kader van “natuurvriendelijke oevers” zijn we begonnen aan de aanpassing van de Kleine Put. Op 

verzoek van de karpervissers gaan we dit combineren met steigertjes voor de wedstrijden.  

Op vrijdag 18 januari komt bedrijf Baars uit Nieuwland 

met Jos op de trekker en de kraan, om ons te helpen 

bij de werkzaamheden. Eerder die week hebben we al 

twintig lange  hardhouten palen gehaald. Om 9 uur 

draait de kraan en worden de palen soepeltjes in de grond gedrukt. Het aandrukken van de metalen pla-

ten gaat wat lastiger, ze willen nog wel eens de verkeerde kant op buigen. 

 

 

 

Hardhouten palen bij houthandel "Gorinchem" 

Kraan op de aanhanger, eerst koffie!! 

 

Paal en plaat samen naar beneden Koos heeft van tevoren bepaald waar de palen moeten komen. 
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Klik op deze link https://

hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportv

ereniging.nl/foto-s/7803/foto-s-

alv.html 

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: 

Aan de Hoogbloklandse kant worden 40 palen worden gedrukt voor 10 steigers. Aan de Gorinchemse 

kant komen er 9. De steigers zijn niet erg groot, maar zeer bruikbaar, vooral voor de wedstrijdvissers 

Gerrit en Joop hebben de steigers aan de achterkant aangevuld met grond. De bedoeling is dat er in het 

vorjaar gras gaat groeien, zodat ze goed toegankelijk worden. Voor de wedstrijdvissers wordt het veel 

duidelijker, de steigers krijgen vaste nummers. Lex heeft de nummertjes gemaakt uit oude kunststof pla-

ten, die Dirk bewaard had toen Lex ze weg wilde gooien. Het ziet er prima uit! 

ierboven een steiger aan de Go-

rinchemse kant, aan de achter-

kant aangeaard. 

Hiernaast een overzichtsfo-

tootje van de kleine put, geno-

men op 24 februari 2019 met 

een nieuw boompje op de voorgrond.  Tussen de steigers laten we het gras en de oeverplanten groeien, 

de maaimachine kan in rechte lijn achter de steigers langs om het geheel er strak uit te laten zien.  Hope-

lijk gaan we ook dit jaar weer veel karpers vangen !! 

 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7803/foto-s-alv.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7803/foto-s-alv.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7803/foto-s-alv.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/7803/foto-s-alv.html
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/
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Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.vaniperen.nl/
http://www.debloklandsepaal.nl/
http://www.hs-hoveniers.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/
http://buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.wegmetasbest.nl/

