
Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 
33e jaargang nr. 1 

Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 juni 2020 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Morgen is de eerste wedstrijd ná de winterperiode. Afgelopen woensdag 19 februari zijn weer nieuwe vissen uit-

gezet, dus er is hoop dat we er een paar vangen. Het wordt afwachten wat de nieuwe vissen gaan doen. Er heeft 

zich bijna onmiddellijk een peloton aalscholvers gemeld! De club heeft vorig jaar geen brasem uitgezet, maar de 

vangstvergelijking van Fred op de ALV bracht naar voren dat de vangst van brasem sterk was afgenomen. De 

vangst van karper in de 

grote put was juist toe-

genomen. Het over-

zetten van de karpers 

van grote naar kleine put 

gaat hopelijk zorgen 

voor meer “leefruimte” 

voor de brasems. In ie-

der geval gaan we door 

met het beleid van over-

zetten van karpers. Dit 

jaar is er geen zeelt uit-

gezet, want de zeelt-

vangsten zijn wel toege-

nomen, maar niet in ver-

houding tot de vele kilo’s 

die zijn uitgezet. We gaan het opnieuw proberen met brasems en zullen ná het seizoen handelen naar bevinden. 

Ondertussen wordt gemonitord hoe de acties uitwerken. Helaas konden we dit jaar niet in de jachthaven Arkel 

vissen, maar dank zij onze vrienden Jan en Will van de HSV Gorinchem konden we in de Lingehaven in Gorinchem 

terecht. Dat was qua vangst prima en met een opkomst tussen 20 en 24 zeker succesvol. Ik kon ook een nieuw 

hoogtepunt noteren in een winterwedstrijd, bijna 13 Kg. Ik was er bij mee! Ook in de slootjes waren steeds 8-10 

deelnemers en over het algemeen was er best een (klein) visje te vangen. In de karperput waren deelname en 

vangst nogal beperkt. Het was een prima winterwedstrijd seizoen. Inmiddels hebben we de bestuurscrisis achter 

ons gelaten. Met wat herschikking hier en daar gaan we proberen de komende jaren succesvolle hengelsportacti-

viteiten te organiseren en/of te faciliteren. In ieder geval gaan we door met de normale competitie in het week-

end en de OLC op de woensdagmiddag in de maanden april t/m september. Merwelanden komt komend jaar 

weer een flink aantal keren vissen en we gaan ook samenwerken met SVN bij het project “samen vissen”. Verder 

 

is er een aanvraag van 

de stichting 

“Peuterfonds” om op 

onze put te vissen. 

Ook de regio-

verenigingen komen 

weer graag gebruik 

maken van onze ac-

commodatie. Eddy 

Vink regelt hierbij de 

praktische uitvoering. 
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Na de diefstal van onze zitmaaier enz. moeten we nieuwe 
spullen aanschaffen. Om financieel wat sterker te staan bij 
tegenslagen wordt 3 euro inschrijfgeld per wedstrijd ge-
vraagd. Het is duidelijk dat onze container en ons hek niet 
hufterproof zijn, daarom gaan we e.e.a. versterken. Een 
vriend van Teus (professioneel lasser) gaat samen met ChrisT  
een nieuw sluitsysteem op de container lassen. Hopelijk vrij-
waart ons dat in de toekomst van nieuwe diefstallen. Wan-
neer het nieuwe systeem functioneert gaan we over tot de 
aanschaf van nieuwe gereedschappen. Op 4 maart wordt de 
nieuwe pomp in de kleine put geplaatst. Ook komen er 4 da-
taloggers aan steigerpijpen in de kleine put te staan. Dit 
wordt misschien een extra uitdaging voor de karpervissers?? 

De pomp wordt voor de helft betaald door Sportvisserij Ne-
derland. Ook de plaatsing en het toebehoren wordt door 
SVN betaald en uitgevoerd. Wij zijn daar blij mee, het voor-
komt hopelijk 
zuurstofte-

kort in de kleine vijver in de zomermaanden.  SVN verzamelt de 
data en maakt daar een rapport van. Wij kunnen zo inzage krij-
gen in de waterkwaliteit en de effecten die daarop van invloed 
zijn. Leuk om te volgen !!  

Het ooievaarsnest is omgelegd vanwege “geen belangstelling” 
en omdat de meneer die het slootwerk uitvoert er dan geen last 
van heeft. Dirk heeft het nest hier op de kruiwagen liggen. Heb je 
belangstelling, hij staat op marktplaats. (inmiddels heeft een 
Belg zich gemeld …) 

Op dit moment zijn we in onderhandeling met de gemeente Mo-
lenlanden over de vervanging van onze invalidensteiger. Wij 
hebben wethouder Bram Visser uitgenodigd en hem de gang van 
zaken bij’t Stekelbaarsje uitgelegd. Ook hebben wij de oude inva-
lidensteiger laten zien en uitgelegd dat die aan een vernieuwing  
toe was. De wethouder zag het probleem en hij heeft ambtenaar 
Henri Ouwerkerk de opdracht gegeven om dit te regelen. Inmid-
dels is ook aannemer Jongeneel bij ons geweest en er is besloten 
dat er een nieuwe damwand geplaatst moet worden. Het lijkt 
erop dat het nog dit jaar gaat gebeuren ! 

Ik kijk er naar uit en wens iedereen een gezond en visrijk 2020,                                               

Arie de Koning 

Opgetekend tijdens de wekelijkse bespiegelingen in “ons hok “ 
Ja vroeger sloeg ik er mate gemak een ruit mee in. Maar nu..........mag ik blij zijn dat ik er één buitenspiegel van 
m’n auto mee afsop, voordat ie het helemaal laat afweten. Een vaste plek? Nee, tegen de tijd dat ik ergens een 
vaste plek krijg is het niet best meer met me. Trouwens, ik moest net plassen en na even zoeken had ik een velle-
tje te pakken. Hij moet er bij gezeten hebben, want toen ik klaar was had ik geen natte broek. 
En................op mijn verjaardag geen lang zal hij leven. 
Ik heb misschien nog maar even. 

Lex Kruis 

 

 

Vroeger.   
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Op 5 januari werd de 

openings-wedstrijd ge-

vist. Alweer enkele jaren 

wordt de nieuwjaars-

receptie gecombineerd 

met de snertwedstrijd.  

Inmiddels traditioneel 

maakt Kees Plomp de 

erwtensoep voor ons, 

Kees bedankt !! Samen 

met Eddy hebben we een 

trap vol met broodjes 

gezet, die gretig aftrek 

vonden!! Alleen van de 

erwtensoep werden nog 

enkele emmertjes in de 

diepvries gezet. Ook het 

roggenbrood met 

Zeeuws spek kende veel 

liefhebbers en alles was 

aan het eind schoon op!! 

Na de onvermijdelijke 

toespraak van de voor-

zitter werd het glas gehe-

ven op een visrijk 2020. 

De prijsuitreiking leverde de volgende winnaars op: Huib de Groot, 

Corrie van Straten, William Teuling, Nick Eestermans, Twan Swart, 

Joan Kleijn en Henk Baks. De lotenverkoop bereikte weer een giga-

resultaat met 10 lege boekjes! Het was weer een plezante en suc-

cesvolle bijeenkomst !! 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 

Terug naar de Put 
23 februari was volgens het wedstrijdschema de 

eerste “complete” wedstrijd, waarbij de hele club 

zich weer verzamelde in het clubhuis. Het was boe-

venweer, code geel, cats and dogs en verder alle 

ellende die je kunt verzinnen! Toch waren er nog 21 

deelnemers. Toen de starttoeter al gegaan was, za-

ten er toch nog een aantal deelnemers gewoon in 

het clubhuis. “ Zullen we eieren gaan bakken??” “ Er 

zit nog erwtensoep in de vriezer, dus laten we dat 

maar warm maken!”  Dus zie je hierboven  Fred met 

het roerhout in zijn handen staan. De koukleumen 
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die binnen geble-

ven waren zaten 

even later lekker 

aan de soep en 

lachten stiekem 

de regenvangers 

uit. 

Bep van der Baars 

had het helemaal 

bont gemaakt, hij 

zat gewoon onder 

het afdak van het 

clubhuis te vissen 

ondanks dat ie-

dereen hem uit-

lachte (zie foto).  

Hij heeft op die 

manier ook niks 

gevangen. 

Toch viel de totale vangst zeker niet tegen, in de kleine Put werd 

Ruben Romijn ondanks een nare allergie winnaar met een indruk-

wekkend gewicht van bijna 20 Kg. Groot respect voor alle deelne-

mers die ondanks de ellendige omstandigheden toch naar de Put 

waren gekomen en ondanks alles een gezellige ochtend hadden. 

Het systeem van vrijdag tevoren opgeven werkte, we konden pre-

cies zeggen hoeveel deelnemers aanwezig zouden zijn.     Per-

fect !!  Hulde voor onze deelnemers, verdere uitslag op de websi-

te ! 

  

Zomaar een vrijdagochtend om acht uur op de put. 
Volop bedrijvigheid. Willem met hakselaar, gereed voor een uur stoeien, 
Dirk, Joop, Teus en Arie konden hem nauwelijks bijhouden. 
  
Gerrit verder met zij PrPr, voor de goede verstaander PrinsProject. 
Onze gewezen scheepskapitein/-baggeraar uit Veen is ter verfraaiing van de oevers bezig 
(zie foto’s). Alles om het onze leden en de vele gastvissers zo aangenaam mogelijk te maken. 
  
Teus is vandaag met de auto want van Jeanne of Jeanet (informatie uit min of meer betrouwbare bron) 
zal dus wel minder betrouwbaar zijn, mocht de heerlijke monchoutaart niet op de fiets meenemen.  
  
Het destijds ingestelde “vrijdags koffievrij” van betalen, vindt gretig aftrek. Nu er bijna wekelijks ook 
taart of gebak bij is, moet het niet drukker worden. Waarschijnlijk helpt het, als je in het schema  
“taartleveren” wordt opgenomen.  
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Deze foto’s staan op de link is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8334/zomaar-

een-vrijdagochtend-om-acht-uur-op-de-put.html 

Hoe mooi het in de winter bij de put kan zijn  

PRO-nieuws 
Onlangs hebben we afscheid genomen van Swen. Hij gaat z’n geluk beproeven 
op het Da Vinci-college. Een hardwerkende, ietwat rauwe jongen met soms een 
grote mond, maar goed aanspreekbaar als het er op aan komt. Succes daar!! 
Op de foto te zien, vlak voordat Thijme hem op z’n kop sloeg. 
Thijme trouwens stapte enigszins moeizaam van de fiets op de Merwedebrug. 
Gevolg: knie in de vernieling. Zolang hij nog niet in staat is naar ons toe te komen, 
duwt voorlopig zijn moeder de rolstoel! 
 Nilas opent het Merewadekanjerblik en trekt daaruit Leroy. Een Kozakkenboystalent, 
dat het na één keer al prima naar z’n zin heeft bij ons.  

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8334/zomaar-een-vrijdagochtend-om-acht-uur-op-de-put.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8334/zomaar-een-vrijdagochtend-om-acht-uur-op-de-put.html
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Ook leuk voor Silvano, weer een maatje, zodat hij niet alleen is, tussen al die ouwe 
mannen met hun gezeur! Op de foto’s: bezig met Gerrit plaggen te steken om de oevers mee aan te vullen. 
Zwaar werk, dat gedaan wordt zonder te morren!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer foto’s op deze link is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8342/pro-
nieuws.html 

Mooie vis!! 
Keurig op de aangekondigde tijd draaide Piet Kalkman zijn vrachtwagen bij ons  “de hof” op. 
Een ontvangstcomité stond al klaar. In een vlot tempo schepte hij z’n tank leeg. Tussen de brasems van diverse 
afmetingen ook een aantal dikke voorns, een enkel snoekbaarsje, een enkele karper en een snoekje. 
Al met al een prachtige hoeveelheid om aanstaande zondag aan de slag te gaan. 
Op bijgaande foto’s ontbreekt Eddy. Hij was wel degelijk aanwezig, alleen........ 
iemand moet die foto’s maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto’s staan op de link is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8349/mooie-
vis.html 
Deze link kan ook qr in scannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8342/pro-nieuws.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8342/pro-nieuws.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8349/mooie-vis.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8349/mooie-vis.html
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Notulen van de Algemene Leden vergadering van “Het Stekelbaarsje” 

Deze Notulen is de lezen op deze link is 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/files/notulen-alv-11-

2-2020_54711.pdf. Deze is ook de scannen op Q.R code 

 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

Interessante websites: De websites is 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportver

eniging.nl/ is ook in de scannen in QR code. 

 

jubilarissen 40 jaar 

Deze foto’s zijn ook op de link is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8339/3-

jubilarissen-40-jaar.html 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/files/notulen-alv-11-2-2020_54711.pdf
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/files/notulen-alv-11-2-2020_54711.pdf
http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8339/3-jubilarissen-40-jaar.html
https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8339/3-jubilarissen-40-jaar.html
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Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

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/

