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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
De vis begint weer te bijten! Iedere rechtgeaar-

de visser heeft de hengel al weer regelmatig uit-

gegooid! Zoals ieder voorjaar kun je weer een 

hoop vis vangen. De paaitijd is in volle gang, het 

spettert en spattert in de oeverzones. Het nieu-

we leven komt er weer aan! 

De afgelopen winter is er hard gewerkt om de 

Put weer in goede vorm te brengen. Het pad 

heeft nieuw grind gekregen, de bomen zijn flink 

uitgedund (we hebben weer wat geld gebeurd 

voor het haardhout).  Koos heeft een dak ge-

maakt boven de grote container en dat gelijk 

doorgetrokken naar de kleine container, waar-

door een praktische overdekte ruimte is ont-

staan die ik “de hangar” ga noemen.  Er hoeft 

wel geen vliegtuig in, maar het is een bruikbare 

benaming. 

In het werkhok is de stelling verwijderd en ver-

huisd naar de grote container. Ook van de zol-

der is een hoop troep verwijderd en naar de 

stort of naar de container gegaan. Verder is een 

grote voorraadkast aangeschaft bij Ikea, waar 

de noodzakelijke voorraad van drank en koffie 

In het groen is ook weer veel gedaan: er zijn min-

stens 75 bomen bijgeplant, het onkruid en de 

brandnetels zijn bestreden, het tuintje rond het 

gebouw is aangepakt, het gras is gemaaid enz. enz.  

Dit is het werk van de vaste vrijwilligers. Heel veel 

uren zijn erin gaan zitten, maar Dirk en zijn man-

nen kunnen trots zijn op het bereikte resultaat.  

Op het personele 

vlak is ook e.e.a 

veranderd:  Eddy 

Vink (met eigen 

parkeerplaats) 

neemt deel in het 

beheer van het ge-

bouw en heeft de 

“putportemonnee” 

overgenomen. Hij 

begeleidt de gast-

verenigingen die bij 

ons op de Put ko-

men vissen. Arie 

Peele heeft het 

voorraadbeheer op 

zich genomen, hij 

gaat in overleg met 

de betrokkenen 

zorgen dat we bij 

onze evenementen “niks te kort komen”. 

Op het bestuurlijk vlak gaat Jasper Sterk aan het 

werk. Lex heeft een jeugddag met visles in samen-

werking met basisschool Arkel gepland op dinsdag 

19 juni. Jasper gaat samen met Lex en Gerrit dit 

in gezet kan worden. 

De koelkast uit het 

werkhok is verwis-

seld met de koelkast 

uit de zaal, waar-

door onze inventaris 

nog beter benut kan 

worden. 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 Juli 2018 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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regelen, waarna de komende jaren Jasper dit gaat continueren. Mijn tuin is beschikbaar voor het organi-

satiecomité, dat is handig, want Jasper is de buurman. Het blijft vooralsnog moeilijk om mensen te vinden 

met belangstelling voor bestuursfuncties. We hopen nog steeds op een secretaris of secretaresse, die is 

hard nodig. Komende februari is nog steeds de maand van aftreden van Lex en mij, de vereniging heeft 

dan iemand nodig die vlot met de computer is. Verder vraag ik mij af of de nieuwsbrief die u nu zit te le-

zen nog van deze tijd is. Daarom vraag ik u: wilt u een mailtje naar stekelbaarsjearkel@gmail.com  sturen 

en daarin uw mening over de nieuwsbrief geven. Aan de hand van de reacties kan dan in het bestuur be-

sproken worden of het uitbrengen van de nieuwsbrief nog wel zin heeft.  In de mail kunt u ook eventueel 

andere oplossingen geven voor de communicatie tussen bestuur en leden van’t Stekelbaarsje. 

Komend jaar zouden we de zeelten moeten gaan vangen. Er gaan veel brasems dood, ik hoop eigenlijk 

dat de uitgezette zeelten een volwaardig alternatief worden.  Tot op dit moment zijn pas twee dode zeel-

ten geborgen, dus die lijken beter bestand tegen de omstandigheden van een volle vijver met weinig 

voedsel.  

De lente is weer begonnen, iedereen veel gezondheid, mooi weer en veel vis gewenst …….                   Arie 

Twan en Mandy in “De Beet”  een ijskoud klusje! 

Op 18 maart van dit jaar kwam Gijs Nederlof van “De Beet”  naar de Arkelse visputten om een artikeltje te 

schrijven en een paar foto’s te maken van de wedstrijdvissende  en fotogenieke tweeling.  Het artikel is 

inmiddels verschenen, is de moeite waard om 

het te lezen. Het werd een bijzondere beleve-

nis, in feite was het kindermishandeling. Het 

was bizar koud! Pa Peter was al vroeg in de 

weer om stek 14 (zo ver mogelijk weg) om te 

toveren in een duo visplaats. De tweeling 

hield zich op in het werkhok, met nog een 

aantal belangstellenden. Moeder Gerda had 

taart meegebracht en wij lieten ons dat goed 

smaken, terwijl Corné Ippel zich bij Peter had 

gevoegd om de stek mee op te tuigen en zelf 

een beetje te vissen. 

 

 
 In volle aandacht voor de vragen van Gijs 

In het clubhuis werd het lekker warm en het  

interview werd afgenomen. Tot zover alles in  

orde…. 

Toen moesten er foto’s 

gemaakt worden op de 

stek.  De camera van Gijs 

haperde in de kou dus de 

meeste foto’s mislukten !!    

 

Gelukkig was Peter er zelf bij en heeft een paar leuke 

foto’s gemaakt. Hiernaast kun je bijna voelen hoe 

koud het was.  

mailto:stekelbaarsjearkel@gmail.com
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Meer foto’s rond de Put  

De Piet de Vrieslaan is voorzien van nieuw grind  
Speciekuip met citroenzuur, netten spoelen en laten 

drogen, doodt schimmels en ziekteverwekkers. 

Netten laten drogen 

Ieder voorjaar dode vissen, gelukkig tot heden 
niet extreem  

Gerrit zijn pad, een lust voor het oog ! 

Gerrits picknickplaats, wordt al volop gebruikt. 
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Kijkje in de keuken bij het Aal Berendsen-eierenconcours: 

Bomen van buurman worden geruimd. Teus balanceert boven de sloot ……... 

Eén van de traditionele wedstrijden van’t Stekelbaarsje is het 

jaarlijkse eierenconcours. De wedstrijd wordt opgedragen 

aan Aal Berendsen onze voormalig penningmeester die vele 

jaren de financiën bewaakte en dat voortreffelijk deed. 

’s Morgens vroeg ligt er al een partij gekookte eieren klaar die 

snel worden weggegeten.  Bij deze wedstrijd is het eierenbak-

ken verheven tot kunst ! Hiernaast op de foto zie je Fred be-

zig, de grote boterhammen (van de Lidl) liggen al klaar op de 

bordjes. 8 eieren tegelijk gaan op de lange elektrische bak-

plaat die we speciaal voor dit werk hebben aangeschaft! Het 

is zo’n succes dat we volgend jaar een zelfde plaat erbij kopen 

om het grote aantal deelnemers (dit jaar 45) te bedienen.  

De wedstrijd werd gewonnen door het duo Chris en Joan met 

17,5 Kg vis.  

Er werden die dag meer dan 200 eieren rechtstreeks gegeten 

in het clubhuis. 
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Kampioenschap van Arkel 
Op zondag 22 april werd voor de “tigste” keer het Kampioenschap van Arkel gevist. Er waren 40 deelne-

mers naar ons complex gekomen. Er werd gevist in 4 vakken: kleine put 8 vissers, dichtbijvak 10 vissers en 

2 vakken in de grote put van 11 vissers. Hiermee werd de grens van de bezetting van de grote put bereikt, 

er zijn slechts 33 genummerde plaatsen voor-

handen! In de toekomst kan dit tot problemen 

leiden, maar de wedstrijdcommissie zal te zij-

ner tijd een oplossing vinden! 

In de kleine put ging Arno Dekkers helemaal 

los, hij ving meer dan 17 Kg.  In de grote put 

speelden karpers een grote rol:  Arie van Bur-

gel, die voor het eerst meedeed met een wed-

strijd van’t Stekelbaarsje, kreeg 20 minuten 

voor de fluit een karper aan de haak en ruim 

een uur later zat ie d’r nog aan.  Toen weeg-

meester Fred iedereen had gewogen en terug 

was gegaan naar stek 15, besloot Arie echt druk 

op de vis te gaan zetten. Dit kon de karper niet 

waarderen en zwom de lijn kapot, jammer!  

Op 16 ving Arie de Koning een spiegelkarper van 

bijna 7 Kg, waardoor hij zijn vak won vóór Gijs 

Verhoef.  Het vak aan de Gorkumse kant liet een 

tweestrijd zien tussen William Teuling en Peter 

Swart, een clash tussen verschillende stijlen.  

Peter met de lange slag en de matchpen en Wil-

liam die met relatief korte lijn nauwkeurig pro-

beert te vissen.  William won met 9 Kg  nipt ver-

schil met Peter die zijn pen ook nog de put in 

zag vertrekken.  De volgende dag is de pen uit 

de put gehaald. In het dichtbijvak zat Bep van 

der Baars op steiger 1 (een volstrekt incourant 

nummer), maar hij wist toch 4 zeelten en 2 

platten te vangen. Bij het toepassen van de for-

mule om de winnaar te bepalen (hoogste 

vangstgewicht gedeeld door het gemiddelde 

vangstgewicht van het vak), werd Arno ruim 

winnaar. In de berekeningen werd Bep tweede, omdat in zijn vak over het algemeen niet erg veel werd 

gevangen. Door de formule heeft iedereen kans op de titel, óók als je in een “minder vangend” vak zit! De 

wedstrijd kan weer als buitengewoon gezellig en zeer geslaagd worden beschouwd.   

Het wegen van de vis in het lentegroen. Stoere kerels rond 
een charmante dame die allen van haar verloren !! 

Fred en Arie tonen hun vangst. (foto: Mandy) 



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 6  

Rond de Put in Foto’s  

12 april, 's morgens kwart voor zes werd 1000 Kg voer 
uit België bij ons gebracht 

Houtkunstenaar Lex maakt mislukt vogelhuisje dat 
direct in beslag wordt genomen door een actionbird 
(familie van de polifinario!) 

Dit beschouwt Lex als een geslaagd vogelhuisje 

Koos heeft een nieuwe “overdekte” handenwasplaats ge-

maakt, naast het urinoir. Hij heeft er zelfs een zijwand in 

gemaakt om te voorkomen dat het vol met blad komt!  

Graag iedereen buiten handen wassen             
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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 ” 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
http://www.verspuybouwsystemen.nl
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.hs-hoveniers.nl
mailto:info@rontrex-asbest.nl
http://www.wegmetasbest.nl
http://www.vaniperen.nl
http://www.deblokandsepaal.nl
http://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/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/

