
Waar we al een 

poos bang voor 

waren is werkelijk-

heid geworden. 

Teunie de Graaf 

kon de strijd die ze 

uitvocht met haar 

ziekte niet winnen.  

Namens ’t Stekelbaarsje zijn wij naar de condolean-

ce geweest en hebben Jan sterkte gewenst bij het 

dragen van dit grote verlies. Inmiddels is de compe-

titie gestart en komen er om de twee weken zo’n 25 

vissers naar de put. Jan en Miek bakken frikadellen 

en kroketten als vanouds en men laat dit zich goed 

smaken De meesten komen na afloop naar ons club-

huis om gezellig nog even na te vissen. Het is altijd 

een gezellige boel, met sterke verhalen! Rond de 

kleine put is het nog even wennen. Hoewel toch dui-

delijk gecommuniceerd is dat de hengel+tuig combi-

natie niet langer dan 10m mag zijn, schijnt nog niet 

iedereen zich hier alles van aan te trekken.  Er zijn al 

verschillende gastvissers aangesproken op een te 

lange hengel en ook tijdens de wedstrijden schijnt er 

nog gesjoemeld te worden. Dit is oncollegiaal !! 

schitterende vissen.  Door onze gastvissers worden 

soms al aantallen van boven de tien karpers op een 

ochtend gehaald. Bij het afvissen vorig jaar is een aan-

tal kruiskarpers uit de grote put geruild voor brasems 

uit de kleine put.  Er worden regelmatig grote kruiskar-

pers gevangen.  De vis op de foto was ruim vijftig cm 

lang en naar schatting 3 Kg zwaar.  Vooral leden die 

niet regelmatig in onze putten vissen zou ik willen advi-

seren een keertje een poging te wagen in de kleine put.  

Je hebt wel een hengel + tuig nodig die sterk genoeg is 

om dergelijke grote karpers te landen.  Eventueel zijn 

speciale hengels te huur in het clubhuis. 

Het voorjaar komt er aan, het mooie weer lokt ons naar 

de waterkant.  Goede vangst gewenst !! 

Arie 

 

Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 
28e jaargang nr. 2 

INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 1 augustus 2015 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

In je eentje is het ze-

ker goed vissen in de 

kleine put.  Tijdens de 

werkzaamheden afge-

lopen vrijdag heb ik in 

de loop van de och-

tend 3 spiegelkarpers 

en 1 kruiskarper ge-

vangen, allemaal 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Jeugdafdeling  

Ondanks het slechte weer en ondanks de enorm slech-
te vangsten heeft een achttal kinderen met succes de 
cursus “vissen voor kids” afgesloten. Drie woensdag-
middagen zeer leergierig en geconcentreerd luisteren 
en doen. Niet in de laatste plaats de verdienste van de 
coaches. Doordat er bijna een één op één-begeleiding 
was pikten de kinderen de vele tips en handigheidjes – 
aangereikt door Piet, Arie, Dirk, Joan, Nelis, Wil, Arie – 
snel op. Gerrit, als de man van de verzorgende sector, 
maakte het geheel compleet. Binnenkort worden de 
kinderen uitgenodigd voor een “koppel”wedstrijd op 
een woensdagmiddag. Tijdens de OLC-wedstrijd doen 
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Alle kinderen kregen een diploma 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn gearriveerd, fietsen op de put. 

Snoekbaarzen kerkhof 

Hier een fotootje van Martin Hoorweg met een 

mooie snoekbaars van ongeveer 80 cm. Deze foto is 

genomen tijdens het afvissen vorig jaar.  Helaas zijn 

er deze week twee dode snoekbaarzen in de grote 

put aangetroffen.  Zoals gewoonlijk zijn de dode vis-

sen direct verwijderd.  Het is de vraag wat tot de 

dood van de vissen heeft geleid. Hopelijk waren de 

vissen afgepaaid en zorgen ze voor nakomelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde ?? 

Vorig jaar hadden we natuurlijk de grote karper sterfte. 

Het is te hopen dat we dit jaar hiervan verschoond blij-

ven.  We weten het pas zeker als de watertemperatuur 

boven de 20 Celcius is gekomen.   Vissterfte kan ook 

ontstaan door mishandeling.  Wij vragen de vissen net-

jes te behandelen.  Vis alsjeblief met losse onderlijnen 

die je op voorraad hebt. Als dan een haak wat dieper 

geslikt is, kun je de lijn zo kort mogelijk afknippen en 

zeker met de weerhaakloze haken zullen de vissen wei-

nig schade ondervinden. 

ze onder leiding van hun coach mee. Hun eigen 
vangst telt voor hun wedstrijd. Verder staat een vis-
wedstrijd voor de Arkelse en Hoogbloklandse jeugd 
gepland in juni op een woensdagavond. Overleg met 
de scholen vindt nog plaats over een geschikt mo-
ment. Ook gaan we scholen weer benaderen, of er 
interesse bestaat om een visles te volgen, gegeven 
door Ans van Heumen. Na een theorie-gedeeelte 
volgt praktijk vissen in onze put. 

Meester Lex legt uit ! 
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Gevaarlijk karweitje !! 

 

Hier zijn onze vaste 

vrijwilligers Dirk en 

Piet bezig om de ei-

kenbomen te snoeien 

aan de noordkant van 

de kleine put.  Het is 

noodzakelijk om de 

bomen in toom te 

houden. Helaas voor 

Dirk zwiepte een gro-

te tak van de boom 

die nog aan een rand-

je vastzat tegen de 

ladder aan, waardoor Dirk naar beneden plofte.  Lex 

Kruis, als voormalig gymnastiekleraar op de hoogte 

van mogelijke kwetsuren, kon geen directe schade 

ontdekken. Dirk is op eigen initiatief naar huis ge-

gaan, maar moet later toch naa r het ziekenhuis, 

waar hij gelukkig snel weer weg mocht.  Nu 4 weken 

later heeft hij nog steeds wat last ! 

Lering voor ’t Stekelbaarsje: wij gaan niet meer op 

de ladder met een kettingzaag !  Voortaan professio-

nele krachten inzetten!  

 

 Pompproject/vangstregistratie 
Ook dit seizoen gaan de pompen weer volop draaien.  

Voorlopig hebben we gekozen voor het stramien van 

vorig jaar, van 5.00u ’s morgens tot 12.15 u.  Bij het 

plaatsen zijn we uitgegaan van het principe dat alle 

visplaatsen (ook steiger 27)  bruikbaar moeten zijn 

voor de wedstrijden.  Ook hebben we de pomprich-

ting enigszins aangepast.  Vorig jaar bliezen de pom-

pen schuin naar beneden, nu zijn de propellers hori-

zontaal gericht. De pomp bij steiger 15 blies vorig sei-

zoen in de richting van het midden van de vijver, nu is 

de pomp meer op de kant gericht. Bij de OLC-

wedstrijd op 22 april hebben we voor de noordkant 

gekozen vanwege de windrichting.  Bij de OLC-

wedstrijden registreren we dit jaar in relatie tot het 

draaien van de pompen om te kijken of het draaien 

van de pompen een goed waarneembaar verschil 

maakt voor de vangsten. Op verzoek van SVN moeten 

we tenminste 10 wedstrijden registreren onder ver-

gelijkbare omstandigheden. Hierbij gaan we de wer-

king van de pompen variëren.  De woensdagmiddag-

competitie is daar natuurlijk uitermate geschikt voor, 

meestal een stuk of tien vissers en altijd op woens-

dagmiddag. De gegevens die genoteerd worden zijn:  

pomp aan/uit voor en na de pauze, gewicht voor de 

pauze, aantal vissen voor de pauze en aantal vissen 

kleiner dan 20 cm.  Hetzelfde voor de gegevens na de 

pauze.  Voor en na de pauze meten lossen we op 

door in de pauze een tweede leefnet te verstrekken 

aan degenen die al gevangen hebben en geen tweede 

net bezitten. Aan het einde van het seizoen gaat Martin 

Hoorweg de gegevens ordenen en analyseren.  Met de 

gegevens van het afvissen komende december hoopt hij 

op de Algemene ledenvergadering in februari een gede-

gen rapport te presenteren. Aan ons zal het niet liggen !  

 

 

 

 

 

 

Gerrit gaat de pomp weer plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

Zuurstof inpompen in het ochtendlicht 
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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: 

Kampioenschap van Arkel 
26 vissers kwamen naar de Arkelse visput om uit te 

maken wie zich kampioen van Arkel voor 2015 mag 

noemen. Het opgegeven weer bleef gelukkig weg en 

we hadden een droge wedstrijd. Het waaide wel flink 

en daar hadden de vissers aan de Bloklandse kant 

veel last van. Daar werd ook veruit de minste vis ge-

vangen: Gerrit Prins wist met 2 Brasems het meeste 

gewicht op de weegschaal te brengen bijna 3,5 kilo, 

vóór Will Zwaan die ook 2 Brasems en nog wat Voorn-

tjes had gevangen maar die wogen samen maar net 3 

kilo Aan de Gorkumse kant was het veel beter gesteld 

met de vangsten. Bram Bogerd won dit vak met over-

macht. Hij ving 5 brasems, een grote zeelt en een paar 

voorntjes die bij elkaar ruim 9 kilo wogen. 

2e werd Johan Gruiters die 4 brasems ving die  ruim 6 kilo 

wogen.  Link op www.hsv-stekelbaarsje.nl/Kampioenschap 

van Arkel 
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