
 

Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 
29e jaargang nr. 3 

Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
De vereniging draait uitstekend en velen komen een 

hengeltje uitwerpen in onze putten. 

Helaas zijn er ook mensen waar het minder goed 

mee gaat. Jan de Gier verblijft nog steeds in het 

Gasthuis en zal daar naar alle waarschijnlijkheid 

moeten blijven. Onze gedachten gaan uit naar Jan 

en Miek. Vanuit de club krijgt Jan regelmatig bezoek. 

John Frenk is ziek en moet de komende vijf weken 

bestraald worden. Ook hem wensen wij sterkte bij 

de strijd tegen zijn ziekte. 

We zijn al weer halverwege het jaar en er wordt vol-

op gevist. We begroten gemiddeld 28 deelnemers 

per wedstrijd. Het verplaatsen van de wedstrijden 

van de dinsdagavond naar de zaterdagavond is een 

groot succes. Met een gemiddelde van 28 deelne-

mers per avondwedstrijd noteren we meer dan het 

dubbele van de dinsdagavond. De laatste wedstrijd 

werd er 137 Kg vis gevangen! Ook de Woensdagmid-

dagcompetitie draait lekker, gemiddeld 11 á 12 deel-

nemers. Ons nieuwe lid Jan Duivestein voert mo-

menteel de ranglijst aan. 

Foto’s doen het altijd goed, dus wilde ik voorstellen 

om een rubriek met ingezonden visfoto’s te openen. 

Ik zal zelf de serie openen met een selfie die ik min 

Dus ik daag jullie uit:  Stuur een foto in voor de rubriek: 

Foto van de eigen vangst!  We kunnen er een wedstrijd 

van maken:  Wie in de komende 5 nieuwsbrieven de 

leukste visfoto laat plaatsen, wint een prijs. 

Graag wens ik jullie een goede voortzetting van het sei-

zoen… 

Arie 

of meer per ongeluk 

maakte. Het is name-

lijk verrekte lastig om 

een selfie te maken 

met een vis in de 

hand, maar in het net 

kwam het nog aardig 

voor elkaar:  karper uit 

de kleine put: 

INFO: 

 Deadline volgende nieuws-

brief 15 september 2016 

 Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

 Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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WAT VLIEGT ER OVER DE PUT? 
Deze keer de blauwe schicht, de blauwe flits, de vliegende edelsteen, een exotische vogel en zelfs te zien rondom 
onze eigen visput(!): de ijsvogel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mij betreft behoort de ijsvogel tot de allermooiste vogels van Nederland. Toch blijft zijn naam wel heel opval-
lend. Als we een strenge winter hebben sterven er juist heel veel ijsvogels, omdat ze dan niet genoeg vis kunnen 
vangen. Er zijn twee theorieën over hoe de ijsvogel aan zijn naam komt.  

1. Hij werd vaak gezien bij een wak in het ijs 

2. In Duitsland werd hij vroeger ook wel eisenvogel genoemd, wat ijzeren vogel betekent. Dat zou te maken 
hebben met zijn blauwe rug.  

De Surinaamse naam is ‘fisman’, en dat past eigenlijk beter. Toch vind ik de Engelse benaming het allermooist:  
kingfisher. Op bovenstaande foto zijn twee ijsvogels te zien. Man en vrouw. Het mannetje is te herkennen aan zijn 
geheel zwarte snavel. Bij het vrouwtje is de onderkant van de snavel oranje gekleurd.  

Lennart van Sluis 

Informatie overgenomen van Internet: 

Goudzeelt, de doktersvis 

De goudzeelt is een kweekvorm van de oorspronkelijk uit Europa afkomstige zeelt. Hij wordt ook wel de doktersvis 

genoemd, omdat er wordt beweerd dat deze vis ervoor zorgt dat andere vissen niet ziek worden. De huid van de 

zeelt zou een antibiotica bevatten die andere vissen beschermt. Dit is echter een fabel, maar de goudzeelt zorgt er 

wel voor dat het water schoner blijft en dat helpt de andere vissen weer wel. Je herkent de goudzeelt aan de oran-

je kleur met vaak donkere vlekjes. Combineer de goudzeelten in een vijver met koikarpers, omdat de goudzeelt de 

uitwerpselen van de koikarpers opeten. De goudzeelt is een sterke vis die niet snel ziek is. Hij kan behoorlijk groot 

worden, ook al duurt dat wel lang. Ze worden tussen de 40 en 65 cm lang. Het gewicht is maximaal 4,5 kilogram. Ze 

worden ongeveer 15 tot 20 jaar oud. De goudzeelt kan bij alle andere vijvervissen gehouden worden.  
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Werk in uitvoering 

De goudzeelt is een bodemvis en het is niet ongewoon dat je de vis lang niet te zien krijgt. Het kan zelfs zo zijn dat 

je de goudzeelten jarenlang niet ziet. Ze houden van een donkerkleurige bodem met veel modder. De goudzeelt 

houdt van uitgebalanceerd visvoer dat licht verteerbaar is 

We kunnen als vereniging trots zijn op onze schitterende visputten. Dat komt niet vanzelf! Rond de put wordt een 

enorme hoeveelheid werk verzet en we kunnen onze vrijwilligers niet genoeg bedanken voor hun grote inzet. Hier-

bij wat foto’s van de werkzaamheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit heeft het pad opgeknapt..  Dirk werkt en Lex kijkt….  

Gras tussen de steentjes uithalen  Onkruid verwijderd uit het Drs P. Bos  

En zo is er altijd wat te doen !!!!  Als vrijwilliger meewerken??? Kom vrijdagochtend naar de put ! 
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Nieuwe steigers  

Stichting Werkgroep Linge en Merwedekanaal  (L en M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast zijn Koos en Dirk aan het werk aan de nieuwe 

steigers.  Met hulp van Lars van Kleef (De buurjongen met 

trekkerrijbewijs) zijn de oude palen uit de oevers getrok-

ken.  Zie de foto hieronder: Gerrit heeft de palen netjes 

opgestapeld. Deze liggen nu “voor de hand” en Koos kan 

ze gebruiken voor het maken van de nieuwe steigers en de 

oeverbescherming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn de steigers 2, 3 , 4 en 5 al klaar en kunnen 

gebruikt worden!  De oeverbescherming wordt gehand-

haafd, maar wordt naar beneden gedrukt, tot een centi-

meter of 10 boven het normale zomerniveau.  In eerste 

instantie was geprobeerd om dit met de hand te doen, 

maar dat leverde een partij zere ruggen op! Om meer 

ellende te voorkomen hebben we bij Workx een com-

pressor met palenrammer gehuurd. Daarmee ging het 

een stuk beter, hoewel de oude palen lang beklopt 

moesten worden voor ze wilden zakken. 

In de ontstane rand worden  oeverplanten als riet, bie-

zen groot hoefblad, gele lis en lisdodde geplaatst. Het 

geheel komt er daardoor mooi uit te zien en krijgt een 

natuuruitstraling. 

Het werk wordt in de komende tijd voortgezet en is 

afhankelijk van de tijd die Koos en de andere vrijwilligers 

erin kunnen stoppen. 

Wanneer je zelf ideeën hebt voor het makkelijke aan-

pakken van een en ander, laat van je horen en kom eens 

meewerken.  
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Jeugd 

De Stichting bestaat uit de volgende verenigingen:  HSV Beesd e.o,  HSV De Ruischvoorn  uit Acquoi, HSV De Reiger 

uit Vianen, HSV Ameide, HSV De Karper uit Meerkerk, HSV ’t Weeraaltje uit Nieuwland, LHV De Snoek uit Leerdam, 

HSV Gorinchem en HSV ‘tStekelbaarsje. De L en M heeft besloten voorlopig te blijven bestaan. Het water van de 

oude L+M-vergunning (roze boekje in samenwerking met de werkgroep Alblasserwaard-west) is dit jaar niet meer 

uitgegeven. Al het water van de L+M-groep is ingebracht in de grote vergunning. Het contract dat de L+M-groep 

had met het Waterschap betreffende de polderwateren is overgenomen door de HSF Midden Nederland. Zij beta-

len ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. Het enige probleem dat voor onze leden zou kunnen spelen is het vis-

recht op de wateren van de werkgroep Alblasserwaard west. Zij hebben besloten hun water voorlopig niet in te 

brengen in de grote vergunning. Om ons tegemoet te komen hebben zij besloten dat leden van een L+M-vereniging 

ook in hun water mogen vissen. Daarvoor hoeft slechts een toestemming te worden gedownload, of  je kunt een 

AW-vergunning krijgen in ons clubhuis. De waarde van de L+M-groep bestaat nu uit een vertegenwoordiger in de 

VBC bij het waterschap en het is een formeel overlegorgaan, waarbinnen de belangen van de aangesloten vereni-

gingen en de hengelsport in het algemeen behartigd kunnen worden. 

Van het jeugdprogramma voor 2016 hebben we inmiddels drie activiteiten gehad. 

Schoolvisles met de Wegwijzer, visles op De Lingewaard en daarna vissen in 

de put en in Arkel en de karperviswedstrijd in de kleine put. Bescheiden resultaten, maar veel enthousiasme bij zo-
wel ouders, schooljuffen als begeleiders van “t Stekelbaarsje” 

Met  z’n karper van 54 cm, werd Maikel de kanjerkoning. Verder in het jaar (september) staat ons nog de serie van 
drie wedstrijdjes te wachten en  

in oktober de heuse cursus hoe leer ik (beter) vissen. Dank aan de vrijwilligers en sponsoren, die e.e.a. mogelijk ma-
ken!! 

Lex 
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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/ 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Interessante websites: 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

http://www.verspuybouwsystemen.nl
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.hsv-stekelbaarsje.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.royalshadow.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/

