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Het verenigingsleven van’t Stekelbaarsje laat op dit moment 

weinig te wensen over.  Ons complex ziet er schitterend uit: 

lees het artikel in deze nieuwsbrief over het “groenparadijs”. 

De nieuwe stroomkabel doet wat ie moet doen: stroom 

doorlaten!!  We hebben weer volop staan bakken en de 

pompen bleven het gewoon doen! Het belangrijkste, de vis-

vangst, laat hier en daar nog wat te wensen over. In het 

“dichtbijvak” is het erg moeilijk om aam een visje te komen, 

hoewel ook hier uitzonderingen zijn te noteren.  Zelfs de 

kampioen van Arkel kwam uit het dichtbijvak, als je daar 1 

goeie vis vangt heb je gelijk veel meer dan het vakgemiddel-

de. De wedstrijden worden prima bezocht bijv. het Aal Be-

rendsen eierenconcours telde 46 deelnemers, het Kampioen-

schap van Arkel had er slechts 30. Er was een potentiële 

deelnemer die zich had verslapen en verder namen veel van 

onze karpervissers deel aan andere wedstrijden. De deelna-

me aan de wedstrijden van de OLC valt voorlopig een beetje 

tegen, maar als het weer wat warmer wordt zal dat ook wel 

beter worden.. Wanneer  je voor zelf (niet wedstrijd) gaat 

vissen kun je een heel behoorlijk visje vangen. Op eerste 

paasdag was het schitterend weer en had ik de visstoel op 

steiger 16 geplaatst. Naast 5 brasems en 4 zeelten kreeg ik er een karper aan waarvoor mijn schepnet te 

klein was.  Telefoon uit de broekzak gewurmd en Koos bij het clubhuis gebeld. Koos kwam aanrennen en 

samen hebben we de vis geland. Helaas had ik geen wegertje bij me, maar een betrouwbare schatting lijkt 

een kilo of 10, prachtige vis. Komende weken ga ik op vakantie en laat de 

clubzaken over aan vicevoorzitter Walter. Op 15 mei heeft Walter om 11 uur 

een afspraak met Mark Breedveld voor onderzoek van het water en de vissen. 

Lex heeft beloofd zijn functie “Directeur Dak”  naar behoren te vervullen. De 

komende tijd ziet er zonnig uit, de put groeit en bloeit en de vissen zullen zich 

steeds beter laten vangen.   Het belangrijkste is de goede gezondheid, waarin 

ik jullie straks weer hoop aan te treffen. 

Arie 
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Wedstrijdvissen bij ’t Stekelbaarsje 

Eén van de belangrijkste activiteiten 

van ’t Stekelbaarsje is de tweeweke-

lijkse competitiewedstrijd. Sommige 

van die wedstrijden hebben een 

speciale titel. Zoals bijvoorbeeld de 

wedstrijd die op 14 april j.l. is ge-

houden: Het Aal Berendsen eieren-

concours. Deze wedstrijd is ge-

noemd naar onze vroegere penning-

meester. Aal was erg belangrijk voor 

de vereniging en het bestuur heeft 

gemeend hem te moeten eren door 

een wedstrijd naar hem te vernoe-

men. Het is altijd een erg leuke wed-

strijd waarbij “eieren” centraal 

staan. Fred koopt 1800 eieren in en 

iedereen wint eieren !!  In de pauze 

hebben we op de lange bakplaten 

160 eitjes met spek gebakken. Onze 

wedstrijden zijn erg populair, bij het 

eierenconcours meldden zich maar 

liefst 46 vissers.   
secretaris, voorzitter en penningmeester aan de slag !! 

De manier waarop bij ons wedstrijden worden 

gevist spreekt blijkbaar bij veel mensen aan.  

Fred is de spil in de organisatie van de wedstrij-

den. Met assistentie van Dirk, Chris en Eddy zorgt 

hij voor leuke wedstrijden en prima sfeer !! De 

verloting is een populair onderdeel en Chris zorgt 

voor voldoende prijzen 1 : 10  , zodat de vissers 

die de vis niet aan de schubben kunnen komen 

tóch een prijs kunnen winnen.  De wedstrijd van 

28 april, het kampioenschap van Arkel kende een 

bijzondere winnaar:  Corrie van Straten. Dank zij 

onze intelligente omrekenformule:  vangstge-

wicht/vakgemiddelde komen we tot de kampi-

oen.  Met andere woorden wie ten opzichte van 

zijn vakgenoten in verhouding het meeste vangt 

is kampioen.  Waar Dirk in het verleden al eens 

kampioen werd, kan nu opnieuw de vlag uit in 

Huize Van Straten !! Van harte gefeliciteerd …. 

Kampioen !! 
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Stroom !!!!   Levensbehoefte voor ’t Stekelbaarsje !!! 

Juni vorig jaar kreeg onze penningmeester Fred bericht van onze energieleverancier dat er geen terugle-

vering  van energie meer plaatsvond !  Op de bestuursvergadering werd besloten de leverancier van  

de zonnepanelen te 

hulp te roepen. Vi-

veen Elektro in de 

persoon van Floris, 

kwam naar de put 

en begon her en 

der te meten om 

een beeld te krijgen 

van het probleem. 

Bij het aanzetten 

van de frietpannen 

bleek de spanning 

die normaal 230V 

hoort te zijn, terug-

liep naar 200V. Dit 

is op zich nog geen probleem, maar de pompen gaan lang-

zamer draaien of vallen helemaal stil. Het frituurvet doet er 

aanzienlijk langer over om warm te worden.  Ook daar is 

nog mee te leven.  Bij nadere bestudering van het probleem 

bleek 

dat Ste-

din de spanning op het net iets omhoog had gebracht, 

waardoor het terugleveren nét niet meer lukte. oplos-

sing die de jongens van Viveen voorstelden was het 

plaatsen van een dikkere kabel.  De vraag was nu hoe 

dik hij moest zijn. Er werd een proef gedaan met de 

kabel die nog in de grond lag.  Aders werden 2 aan 2 

dubbel geschakeld. Het bleek dat in die situatie de 

spanning terugliep naar 213 V. Op zich was dit al een 

verbetering, dus het naast de huidige kabel een twee-

de kabel leggen zou een oplossing kunnen zijn. Viveen 

adviseerde een meer definitieve oplossing:  een nieu-

we kabel met 4 aders van elk 25 mm2.  Volgens de be-

rekening zou de spanning nog beter binnen aanvaard-

bare marges blijven.  Na uitgebreid bestuursoverleg 

en aarzeling over de prijs, werd besloten tot het aan-

schaffen van een nieuwe kabel. Bij Viveen hadden ze 

nog een haspelwagen en Ricardo Mellema was bereid 

om via zijn werkgever een kraan te regelen en de ka-

bel in de grond te werken.  

 

De kabel voor de oplossing ..... 

Vrijdagmiddag 
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Op vrijdag begon Ricardo enthousiast te graven en zaterdag bij 

nacht en ontij ging hij verder. De kabelhaspel werd om half zes 

‘smorgens voor het hek gezet. Ricardo werd geassisteerd door 

vader Eric en na het graven van het hele traject werd “door de 

weg gegraven”. Eric verzorgde ook de melding van de  

graafwerkzaamheden, de actie is daarmee 

geheel legaal!! 

In de loop van de zaterdagochtend was de 

geul gegraven en werd de kabel in lussen 

naar zijn eindbestemming geleid. Het werd nog even spannend of de kabel wel lang genoeg was. In eerste 

instantie was de kabel gemeten door Floris met een loopwieltje en hij schatte de lengte op 327 m. Samen 

met Gerrit is dit met het meetlint nagemeten en we kwamen op 337 m. In overleg met Ricardo besloten 

we de oude kabel niet op te graven (te veel kans op breuk)  en de kabel over een nieuw tracé te laten lo-

pen langs de sloot. Daarvoor moesten we twee keer de weg over, dus bestelden we 342 m. Toen op 

maandagochtend Floris de kabel kwam aansluiten zei hij “te kort”. Bij nader inzien bleek de kabel nét lang 

genoeg, een zucht van verlichting ontsnapte!! 

In twee uurtjes had Floris de kabel gekoppeld en voor de test 

schakelde hij twee frietpannen in. De spanning bleek inder-

daad terug te lopen tot 218 Volt. Dat is ruim voldoende om 

alle elektra in het clubgebouw goed te laten werken.  Na een 

weekje konden we vaststellen dat ook het terugleveren op 

gang was gekomen. We gaan de komende weken scherp in de 

gaten houden hoe het gaat met stroom gebruiken en stroom 

terugleveren, want ondertussen kregen we van de energiele-

verancier een naheffing van bijna € 800.  We hebben een flink 

aantal jaren probleemloos gebruik nodig om  onze investering 

terug te verdienen.    

Afgelopen week bleken we dank zij royaal zonaabod méér 

energie geleverd te hebben dan verbruikt !!  Missie geslaagd 

…. 

 

Kabel in het donker 

Vader en zoon Mellema in actie 

Lengte meten met het lint 
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Groenparadijs Arkelse visputten 

Rond de vijvers van HSV ’t Stekelbaarsje wordt zomer en winter hard gewerkt om ervoor te zorgen dat in 

het voorjaar alles er weer pico bello uitziet. De natuur 

kan dan weer ongebreideld zijn gang gaan en de vis-

sers genieten met volle teugen van de prachtige vege-

tatie rond de vijvers. Jaarlijks moeten de perenbomen 

langs de PietdeVrieslaan met de hand gesnoeid wor-

den. Dirk heeft  

 

 

 

 

Voorste boom is gesnoeid, het rijtje erachter moet nog, 
maar is inmiddels gedaan ! 

Nieuwe boom bij de kleine put, nieuwe steigers al zichtbaar!! 

Koos heeft een karretje graszoden gehaald 

dat karweitje van Piet overgenomen en is dus re-

gelmatig op de ladder te vinden.  Ook zorgt Dirk 

voor de aanvoer van diverse bomen. Her en der 

rond de putten zijn Dirk zijn bomen te vinden!   

Op de dag dat langs het pad de kabel werd inge-

graven zijn Koos, Gerrit en Joop actief geweest met 

het opknappen van de wallekant rond de steigers. 

De zoden zijn netjes achter de nieuwe steigers ge-

legd en dagelijks van water voorzien om te zorgen 

dat het gras aan zou slaan.   
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natuurvriendelijke oevers: schitterend !! 

Inmiddels is dat aardig gelukt en na de eerste maai-

beurt kun je al bijna niet meer zien dat er aanvulling 

van gras heeft plaatsgevonden. Koos heeft ondertus-

sen de steigers van een extra lange planken voor-

zien, waardoor de karpervissers ook hun “zijpoot” 

op de steiger kunnen parkeren.  Gerrit en Joop heb-

ben een monnikenwerk verricht door slootmateriaal 

met schop en kruiwagen te verzamelen en in de kant 

boven de metaalplaten te plaatsen.  Het ziet eruit 

alsof het nooit anders is geweest! We zijn benieuwd 

welke “wilde” planten straks in de 

waterkant tevoorschijn komen. 

←Tuin  van Teus ↑ 

Ook rond het gebouw wordt keihard gewerkt door 

Teus. Met veel aandacht ging hij het tuintje rond 

het gebouw te lijf en ondertussen is het een 

schitterend visitekaartje geworden.  

Door het werk van de vrijwilligers kunnen wij onze 

putten omschrijven als fantastisch hengelsport-

park, maar zeker ook als “Groenparadijs” ,   wat 

een geweldige combinatie!! 
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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/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Kijk op onze websites is http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.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/
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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/

