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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 24 juli 2020 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Afgelopen maanden waren nogal bizar ….   en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. In de eerste plaats het droevige 

nieuws van het overlijden van Kees Duijzer. Verderop in de nieuwsbrief een “in memoriam”. 

Dan de Coronacrisis.  Géén wedstrijden 

meer.  Géén bijeenkomsten in ons clubhuis. 

Geen paasconcours: Fred moest zijn bestel-

ling van 2500 eieren annuleren. En dat ter-

wijl het “eierenconcours” in mijn beleving 

één van de leukste evenementen van het 

jaar is.  Ook het kampioenschap van Arkel 

kon geen doorgang vinden op de geplande 

datum, wellicht dat we daar nog een alterna-

tieve wedstrijd voor aanwijzen.  

 

We wachten nu de instructie van de regering af 

en aan de hand daarvan gaan we de competitie 

weer opstarten. De steigers staan ver genoeg uit 

elkaar, de zaken er omheen, Toilet, frikandellen, 

wegen enz vragen aanpassingen. Jullie horen daar 

op tijd over via website, e-mail en whatsapp. 

Het werk op de put is ondertussen gewoon door-

gegaan. De vrijwilligers mijden zoveel mogelijk 

het werkhok en ieder werkt op eigen initiatief aan 

de klussen die hij altijd al deed.  

Het vissen was goed in de afgelopen tijd, er was 

zelfs een moment in de kleine put dat op een zon-

dag 17 van de 19 steigers bezet waren!!  De Piet 

de Vrieslaan was overloop voor de parkeerplaat-

sen (foto) en stond behoorlijk vol. Er werd ook 

 

 

meestal aardig gevangen. Dit keer had ik het geluk om op steiger 18 in de grote put 

een goudkarper te vangen, die ook volgens protocol naar de kleine put is overgezet. 

Vrij vissen is voor veel mensen een uitkomst en ik hoop dat we de competitie ook 

weer vlot kunnen opstarten.  Ik zou zeggen blijf gezond en vang ze !!   

Arie 
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Nieuwe pomp voor de Kleine Put 
Vorig jaar zomer kwamen ploseling onze karpers in de Kleine Put bovenin zwemmen. Zij hadden duidelijk last van 

zuurstoftekort door de hoge temperatuur van het water. 

De aangeschafte zuurstoftest gaf niet een heel groot te-

kort aan, maar we maakten ons toch zorgen…. 

Buurmannen Goof en Lars wilden ons graag helpen en een 

enorme waterpomp aan de trekker zorgde ervoor dat en-

kele dagen achtereen het water van zuurstof werd voor-

zien. Het was ons duidelijk dat er voor het nieuwe jaar iets 

moest gebeuren!! 

Contact gezocht met Jan Kamman van Sportvisserij Neder-

land, die ons al vaak heeft geholpen en daaruit werd het 

voorstel geboren dat ’t Stekelbaarsje samen met SVN een 

luchtinlaatpomp zou kopen. SVN zou er dan een project 

van maken om te kijken wat het effect van zo’n pomp is 

op de omstandigheden in het water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de put werden twee dataloggers geplaatst. Met regelmaat 

komt een werknemer van SVN om de gegevens uit te lezen. 

Aan het eind van het jaar  is er dan een overzicht van water-

kwaliteit, temperatuur en vooral zuurstof gehalte. 

In de groene kast op de invalidensteiger zitten de schakelaars 

en tijdklokken om alle drie onze pompen aan te sturen. Op die 

manier hebben we altijd controle over de pomptijd van de ver-

schillende pompen. Op dit moment draait de Kleine Put van 5u  

tot 7u, de luchtpomp in de grote put draait van 7.30u – 12.30u 

en de stromingspomp in de grote put staat voorlopig stil. Wan-

neer zuurstofgebrek dreigt gaan we de pomptijd verlengen. 

Hopelijk gaan we deze zomer niet opnieuw onze buurman no-

dig hebben voor extra zuurstof !! 

 

Op de foto 3 gele mannen van Sportvisserij Nederland met 

in hun midden Jan Kamman. Rechts Peter Coene in de rode 

overall, Belgisch deskundige op het gebied van visstandbe-

heer en leverancier van de pomp op de voorgrond. 
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Tot mijn grote vreugde bleek het artikel dat ik op de web-

site schreef niet op waarheid te berusten. De grauwe gans 

die dood werd aangetroffen bleek niet de helft van het 

gemengde koppel te zijn. Op 16 april zat ik op steiger 16 

te vissen en daar kwam het koppel geregeld langs. Het 

brandgans-mannetje verdedigde zijn grauwegans-

vrouwtje tegen een agressieve kabaal makende collega-

brandgans. Toch weet het koppel zich stevig te verdedi-

gen en lijkt het een succesvolle relatie. Het wachten is nu 

op de halfbloedjes die het resultaat worden van deze ver-

bintenis!! Zodra er ganzenkuikens zijn zullen we proberen 

ze te fotograferen!! 

Gemengd koppel   

In memoriam Kees Duijzer 

 

Afgelopen woensdag is onze oudste actieve wedstrijd-
visser Kees Duijzer overleden.  
 
Hij werd bijna 88 jaar. Hij was praktisch alle wedstrijden 
aanwezig zowel in de reguliere competitie als op de 
woensdagmiddag. Vaak kwam hij op vrijdagochtend 
ook een bakkie doen in het werkhok. Hij was altijd posi-
tief en droeg daarmee bij aan de prettige sfeer op onze 
club. Kees was een ontzettend aardig en beminnelijk 
mens en wij zullen hem ernstig missen op de club. Wij 
wensen zijn vrienden en familie onze oprechte deelne-
ming aan.  
 
Kees in actie op onze Put 

 

Gerrits recyclezwanen 
Jaren geleden hebben we ooit met subsidie 

zwarte zwanen aangeschaft. Deze zouden er 

voor zorgen dat de aalscholvers wegbleven.  Die 

functie werkte in ieder geval niet, maar ze ble-

ken wel erg decoratief in de Put. Het was een 

vast waarde, de drie zwanen die dobberden op 

het water. Soms werd de vraag gesteld: “vliegen 

ze niet weg?” en wij konden dan met een gerust 

hart zeggen: ‘dat gaat niet gebeuren!” 

Gerrit heeft ze jarenlang liefderijk verzorgd en 

steeds weer opgeknapt. De laatste jaren bleven 

ze drijven op basis van PUR-schuim, maar nu 

had ook het 
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schuim water opgenomen en zakten ze helemaal 

scheef. Ze konden niet meer drijven in de put. Gerrit 

kon toch geen afscheid van de beesten nemen, dus hij 

heeft ze nog een keertje geverfd en ze op de takken-

bossen geplaatst, waardoor de decoratieve functie in 

ere is hersteld. Ze blinken in de zon met een oranje 

snavel. Achter steiger 17 ligt een provisorisch brugge-

tje waarover je de “3e vijver” kunt bereiken. Als je ge-

luk hebt kun je paaiende karpers zien of vogels van 

dichtbij spotten. De plaats is toegankelijk gemaakt 

door Gerrit die alle bramen heeft verwijderd. Gerrit 

bedankt !! 

Rotstreek 

 

Met onze buren, de familie Van Kleef, hebben wij als vereniging een zeer plezierig contact. Met regelmaat zijn zij 

bereid om klusjes bij ons op te knappen. Zo maaien zij het gras buitenom dat níet door onze eigen maaier wordt 

gedaan. Vorige week echter kregen we een appje van ze met de vraag “of we iets kwijt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waren?”  De bijgevoegde foto’s waren duidelijk. Het schaamrood stond ons op de kaken.  Bij het eten van het op 

de put gemaaide gras was een kalf benauwd geworden en moest de veearts komen. Er werd een plug uit de keel 

van het kalf gehaald. Gelukkig herstelde het kalf goed en heeft het geen verdere nadelige gevolgen. Namens de 

vereniging hebben wij onze excuses aangeboden.  Deze werden geaccepteerd, maar dit mag natuurlijk nooit meer 

gebeuren!! Het is schandalig dat een beest dit overkomt!  Dus voor alle vissers:  Neem je rotzooi mee naar 

huis!!   En zeker schadelijke zaken als haken en lood!!! 
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Elk nadeel heb z’n voordeel:  de corona-crisis was voor Eddy een 

straf. Thuis was hij niet welkom, want Heleen moest opruimen!!  

Nu de jongens van het Merewade-College geen school hebben, is 

er dus geen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoonmaakploeg meer. Eddy kon het niet langer aanzien, nadat 

hij het 

werkhok had opge-

ruimd begon hij aan 

de grote zaal. En 

waar vroeger een 

hele ploeg dames 

nodig was om de 

zaal schoon te ma-

ken heeft Eddy het 

in een aantal dagen 

helemaal voor el-

kaar. Hij heeft de 

beker schoonge-

maakt en de wanden 

er omheen zijn ook 

weer spic en span…  

Je gelooft het niet, maar het het ruikt zelfs fris als je naar binnen stapt. De ge-

wone ouwe vissenlucht is inmiddels geheel verdreven. Eddy is één van de on-

misbare vrijwilligers die zich enorm inspannen om van ons clubhuis en onze 

Put een fantastisch “ontspanningspark” te maken! Hopelijk duurt het niet al 

te lang voor onze leden en onze gasten weer gebruik kunnen maken van het 

door Eddy gecleande paleisje !!! 

 

 

 

Cleaning Service EDDY 

glimmend glaswerk 
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Einde ooievaarsnest 
Na jarenlang kansen te hebben geboden aan een ooie-

vaar om op onze prachtige put te komen nestelen, 

hebben we besloten om er een eind aan te maken. On-

ze vaste slootwerker had veel moeite om zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

machine om de paal heen te sturen en vroeg ons dat ding te 

verwijderen. Nou heeft in het verleden één keer een ooievaar 

geprobeerd te nestelen, maar hij/zij werd er door 

 

 

 

 

 

 

 

 

agressieve kraaien vanaf gejaagd. Daarna is nooit 

meer een ooievaar gezien, wél heeft er een nijl-

gans een poosje rondgehangen, maar dat was 

ook alles. Teus en Dirk namen het werk ter hand 

en de mast werd platgelegd. Later heeft Teus de 

zware ijzeren constructie verwijderd, dus de grote 

machine kan zijn werk weer gaan doen. 

Het nest is op marktplaats gezet en een B&B-

houder uit de omgeving van Breda heeft er 10 

euro voor gegeven !  Hopelijk kan het nest bij de-

ze meneer zijn  

functie weer gaan vervullen !!  

 

vermelden:  
- De beperkingen betreffende het gebouw en wedstrijden blijfven gehandhaafd tot en met 1 juni. 

- Het vissen voor de basisschool kinderen gaat niet door. Wellicht nog direct na de zomervakantie anders volgend 
jaar weer. 

 

Chris Toenders  
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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/ 

Interessante websites: De websites is 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportver

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

 

Zwartwerkers 

Onze vereniging maakt al jaren gebruik van 

zwartwerkers.  Maar dit keer zijn ze letterlijk be-

zig geweest!  Lex had vorig jaar al aangeboden 

om de verf die we via Walter en Bob hadden 

gekregen op het dak te smeren. Nu was het er 

dan toch van gekomen!  Kleinzoon Mika die zijn 

bijbaantje kwijt was door de Corona-crisis had 

tijd en was bereid mee te helpen. 

Hier zijn ze samen op het dak.  Het bleek een 

k**werk. Op zo’n schuin dak moet je even-

wichtsorgaan continue werken en dat bleek zeer 

vermoeiend.  Maar ondertussen is het hele dak 

klaar!! Voor een uitgebreid verslag en meer fo-

to’s even naar website !!  Lex en Mika bedankt 

namens de club!! 

 

HSV ‘t Stekelbaarsje in coronatijd 

Ook wij hebben ermee te maken. De vrijwilligers doen hun werk nóg zelfstandiger dan anders. 

Joop, Koos, Gerrit, Teus en Eddy.........................ze zijn er wel, maar je ziet ze nauwelijks. 

Meestal zet Eddy ‘s ochtends koffie. Buiten op tafel klaargezet is het een kwestie van pakken en 

wegwezen. De door Koos gemaakte steigers bieden voldoende mogelijkheden tot afstand houden. 

  

Dus er lijkt weinig aan de hand.......... en vissen is dan een uitgelezen mogelijkheid je te ontspannen. 

Omdat elk nadeel ook voordelen heeft, hebben we er ook een vrijwilliger bij. Een jeugdige, 

die bij gebrek aan schoolverplichtingen z’n opa komt helpen de dakklus te doen. 

We zijn nu drie keer geweest en met een beetje goede wil en een kroket van Eddy, zijn we volgende week 

klaar met dit toch enigszins onderschatte klusje. 

Lex 

Deze foto zijn de zien op de link is  

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/foto-s/8404/hsv-‘t-stekelbaarsje-in-coronatijd.html 

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/8404/hsv-‘t-stekelbaarsje-in-coronatijd.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/

