
In de afgelopen periode betreuren wij het overlijden 

van ons lid Roel Uildriks.  Verderop in de nieuwsbrief 

een memoriam voor hem. Deze periode zijn de 

vangsten eindelijk wat beter geworden, tijdens de 

zaterdagavondwedstrijd waren 38 vissers en werd 

106 kg vis gevangen.  Het grote aantal deelnemers 

was mede het gevolg van de toestemming voor le-

den om een niet-lid als vismaat mee te brengen. De 

dinsdagavondwedstrijden daarentegen trokken nog 

niet de helft van dat aantal deelnemers.  Het be-

stuur heeft dan ook besloten om hierover te gaan 

nadenken.  Waarschijnlijk komt er een voorstel om 

volgend jaar een aantal extra zaterdagavondwed-

strijden in te organiseren. Jullie horen hier zeker 

over op de wedstrijdvissersavond. Komende week (2 

of 3 juli) worden de zonnepanelen (6000 Wp, 24 pa-

nelen) geplaatst. Ook hierbij heeft Sportvisserij Ne-

derland in de buidel getast en krijgen wij een subsi-

die van € 3600,-  SVN bedankt !!  Zodra de zonnepa-

nelen geplaatst zijn, zal de pomptijd worden veran-

derd. De pompen gaan voornamelijk in de zonlicht-

uren draaien van ongeveer 7 uur tot 16.00u.  Dat is 

de tijd dat de zonnepanelen hun maximumenergie 

leveren. In de komende weken wordt ook de aange-

schafte tent op de kop van het gebouw geplaatst. 

put. Gerrit heeft alles geverfd en Koos gaat de aanhe-

ling maken.  Er kan dan bij regen ook semi-buiten ge-

barbecued worden.  Het clubgebouw kan door leden 

gehuurd worden voor een eigen feestje van maximaal 

70 gasten. Vraag naar de mogelijkheden en beperkin-

gen via mail bij mij:  ar.koning@planet.nl   Het is de 

bedoeling dat het gebouw na afloop schoon wordt op-

geleverd. Is er misschien iemand die belangstelling 

heeft om op oproepbasis het gebouw schoon te maken 

(tegen betaling)? In het najaar wordt de windmolen 

geplaatst. E.e.a. moet nog afgestemd worden, maar 

iedereen vindt het plaatsen van de molen een goed 

idee. Wellicht dat we tzt enkele handen nodig hebben 

die licht werk gaan maken. Je hoort van ons! 

Afgelopen week heeft onze buurman Goof van Kleef 

het gras gemaaid. Deze week gaat hij het afvoeren.  

Het ziet er prima uit! Het groen rond de put ontwikkelt 

zich goed, vooral de natuurvriendelijke oever van Piet 

doet het lekker, de ganzen gebruiken het stukje om in 

en uit het water te komen.  Ook een deel van de door 

Gerrit aangeplante gele plomp en waterlelie begint te 

groeien tussen de steigers.  

Ook de vislessen en de jeugdwedstrijd waren weer een 

succes, verderop in de nieuwsbrief het verslag.  

Hopelijk vangt iedereen naar hartenlust en krijgen we 

een mooie zomer! 

Arie 
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INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 14 september 2015 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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Van de voorzitter 

Chris Toenders heeft 

hulpstukken gemaakt 

om de tent vast aan 

het gebouw te beves-

tigen. Hierbij is een 

goot geïntegreerd die 

het regenwater van 

het tentdak opvangt 

en afvoert naar de 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

mailto:ar.koning@planet.nl
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 

Er zijn van die momenten waarop werkelijk geen enkele vis zin heeft om te bijten. In de reportage “wat vliegt er 

over de put?” zal ik in de komende nieuwsbrieven verschillende vogels die in en om de visput leven fotograferen en 

er iets over vertellen zodat u in de tijd dat u niets vangt weet waar u naar kunt kijken! 

Meerkoet 

 Als meerkoeten jong zijn lijken ze in de verste 

verte niet op hun ouders (dat vinden hun 

ouders vast niet erg). Naarmate ze ouder 

worden wordt het verenpak steeds zwarter en 

de snavel steeds witter. ’s Zomers kunnen 

meerkoeten elkaar niet uitstaan en wordt er 

onderling soms ook flink gevochten. In de 

winter kunnen ze het beter met elkaar vinden 

en verzamelen ze zich massaal in de visput. 

Ook zoeken ze samen de warme plekken op, 

zoals het asfalt. 

 

 

Scholekster 

De felle roep en de knaloranje snavel 

van de scholekster zijn niet te missen. 

Wie deze vogel een keer gezien heeft 

zal hem niet snel meer vergeten. De 

scholekster is overigens geen familie 

van de ekster (ook al doet de naam dat 

wel vermoeden). In het weiland naast 

de visput heeft dit stelletje 

scholeksters een nestje. Na goed 

zoeken zie ik ook de  jonge scholekster 

staan, maar dan wel minstens 50 

meter van zijn ouders vandaan. Door 

weg te lopen van het nest proberen ze 

de aandacht af te leiden, zodat ik het 

jong niet zie. Slimme beesten!   

Moeder meerkoet voert haar jong…                              L. van Sluis 

Man en vrouw scholekster leiden de aandacht af                          L. van Sluis 

Stichting Linge en Merwedekanaal 
Zoals ik in vorige nieuwsbrieven heb gemeld, is de L+M bezig met het overdragen van de visrechten  (de zgn 

“poldervergunning”) aan de Hengelsportfederatie Midden Nederland.  Inmiddels is heeft de L+M-groep aangege-

ven bij Waterschap Rivierenland dat zij afstand doet van het contract betreffende het visrecht.  Het Waterschap in 

de persoon van Cindy Lelie  gaat ervoor zorgen dat het nieuwe contract per 1 januari 2016 ingaat.  Vooruitlopend 

daarop gaat Frank Bosman van de Federatie de wateren inbrengen in de nieuwe Landelijke Lijst die per 1 januari 

a.s. deel gaat uitmaken van de vispas. Alle vispashouders hebben dus voortaan toegang tot ons polderwater. 

Met de poldervergunning hadden wij ook toegang tot de wateren die vallen onder het beheer van de verenigingen 
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Op 13 mei is Roel UiIdriks na een lang ziekbed overle-

den. Roel was een gezellig lid van onze vereniging, 

hoewel hij een voorkeur had voor vissen bij “De Mui-

zeval”. Hij is één keer Kampioen van Arkel geweest.  

Op woensdagmiddag kwam hij vaak naar de put. Tij-

dens zijn ziekteperiode alleen maar om te kijken en 

”erbij te zijn”.  Toen Jan de Gier liet weten dat hij in 

de binnentuin wel bloemen kon gebruiken, bracht 

Roel een witte pioenroos mee. Op de foto kun je de 

pioen zien, in de hoek naast het pleintje.  Als je er 

langs loopt, denk dan nog eens aan Roel als gezellige 

vismaat. Wij wensen Ingrid, Iris en de rest van de familie 

veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

 

 

 

Ter nagedachtenis aan Roel Uildriks 

die vallen onder de stichting “Alblasserwaard west”.  Met Ad Slomp van HSV “De Karper” uit Meerkerk uit Meer-

kerk (voorzitter van de koepel Alblasserwaard west) is afgesproken dat de verenigingen van de L+M tegen kostprijs 

(drukkosten)  ook een vergunning voor de wateren in AW krijgen.  Complimenten hierbij voor alle samenwerkende 

partijen, iedereen handelt uit de overtuiging dat alle viswater toegankelijk moet zijn voor alle sportvissers.   De pol-

dervergunning zal volgend jaar niet meer uitgedeeld worden, een vergunning voor Alblasserwaard West dus wel. 

De stichting Linge en Merwedekanaal blijft voorlopig bestaan als belangengroepering en wordt misschien uitge-

breid. Aan de HSV Gorinchem is gevraagd opnieuw plaats te nemen in de L+M-groep. Zij geven daarop in Novem-

ber 2016 antwoord. Op die manier kunnen de regionale belangen o.a. in de jaarvergadering van de Federatie opti-

maal gediend worden.  

Schoolvissen 

Anti-konijnenactie  
Op de put zitten veel konijnen. Leuke beestjes, ze 

springen weg als je ’s morgens tussen Piets perenbo-

men doorrijdt. En ze spelen ook leuk, soms als je niks 

vangt kun je heel aardig naar kijken! 

Maar ………..  de rotzakken vreten de bast van de 

stammetjes van de jonge aanplant !!   Daar moet je 

natuurlijk niet bij bomenliefhebber Jan de Gier mee 

aankomen.  Dus Jan heeft met Joop van’t Hoff een 

actie op touw gezet om de boompjes te beschermen.  

Eerst ging er gaas om de stam, daarna PVC-buizen, 

maar uiteindelijk  is het een soort kalk geworden rond 

de onderkant van de stammetjes.  Hopelijk  zijn de 

konijnen allergisch voor kalk en worden de boompjes 

met rust gelaten.   Goed gedaan Jan en Joop!!  

We hebben twee prima dagen beleefd met de Beemd en de Lingewaard. 

Maandag 16 leerlingen van de Beemd en dinsdag 28 van de Lingewaard. 
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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: 

Beide dagen verzorgde Ans van Heumen de theorie-
lessen op de scholen, waarna de gezelschappen naar 
de put kwamen om de opgedane informatie in de 
praktijk uit te proberen. Begeleiding en coaching in 
vertrouwde handen. Huib, bescheiden als altijd, Kees 
met speciale tips, Gerard als lelijkste vent bij de knap-
ste meiden, Wil weggekropen in de verste  hoek van 
de kleine put, Piet, streng maar rechtvaardig, Arie P 
als kanjer de pittigste groep en Gerrit in een dubbel-
functie. Verder Jan, functionerend alsof hij nooit af-
scheid heeft genomen, bakkend als den Blijker en Jai-
mie Oliver Er werd ook nog vis gevangen. De eerste 
dag “slechts” vijf visjes, maar .........................de twee-
de maar liefst twintig stuks. Oftewel een record. Vra-
gen over het gebeuren in de hoek van Wil, waar het 
manneke zes vissen ving, zullen nooit beantwoord 
worden. Enthousiaste kinderen, dus dat belooft wat 

voor de jeugdwedstrijd volgende week woensdagavond. 

Tot dan! Hartstochtelijk afscheid genomen van Ans (mocht Gerrit 
doen, eerlijk is eerlijk, want hij had voor het  

bloemetje gezorgd) 

 Lex 

 

 

De link op schoolvissen 
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