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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Van de voorzitter 
Wat een periode hebben we achter de rug!  

Twee putsluitingen achter elkaar, de eersten in 

de clubhistorie. Gelukkig hebben alle vissers be-

grip getoond voor de situatie en heeft iedereen 

begrip getoond. Verderop in de nieuwsbrief de 

feiten, er kan in ieder geval weer gevist worden! 

Op de vorige 

bstuursvergade-

ring is Eddy voor-

lopig toegetre-

den tot het be-

stuur. Zijn be-

noeming moet 

nog bekrachtigd 

worden door de 

algemene leden-

vergadering, 

maar hij heeft de 

taak van 2e pen-

ningmeester op 

zich genomen. Dat houdt in dat hij de 

“putportemonnee” beheert. Wie in opdracht 

van de club geld uitgeeft kan middels een bon-

netje verrekenen bij Eddy. Hij was al lekker be-

scheurd. H j is vrijwel direct daarna geopereerd. 

Hij is in het gips gezet, wat later vervangen is door 

het hulpstuk op de foto. Hij kan zich maar moei-

zaam verplaatsen. Thuis “klimt hij tegen de muren 

op”, dus gisteren is hij met behulp van een vriend 

even op de put geweest, maar dat was zeer ver-

moeiend. Het gaat allemaal nog wel even duren 

voor hij weer zijn taak kan oppakken, tot die tijd 

beheer ik de kas weer gewoon zelf. Inmiddels is er 

rond de putten 

weer hard ge-

werkt!  De roei-

boten zijn opge-

knapt door Mika 

en zijn vrienden. 

Lex zou hier de 

supervisie over 

hebben, maar 

volgens mij 

heeft ie ook zelf 

de kwast in de 

hand gehad. 

Dirk, Joop, Teus 

en Gerrit heb-

ben er voor gezorgd dat het groen er fantastisch 

uitziet! Mark Breedveld, dierenarts bij SVN vond 

onze visvijvers de “mooiste en best georganiseer-

de” in Nederland. Het dagelijks voeren door Piet, 

Lex, Koos, Teus en Gerrit werd de afgelopen perio-

de uitgebreid met de met de “zware” medicijnen. 

Arie Peele was zo vriendelijk dit op de zondagen te 

doen en Eddy zou het zaterdags doen, ook dat is 

opgelost. We willen SVN nadrukkelijk bedanken 

voor de (financiële) ondersteuning bij het pro-

zig met een en an-

der, toen hij met 

een vriend van hem 

ging zeilen. Thuisge-

komen liep hij wan-

kelend naar de voor-

deur en is daar ge-

vallen. Daarbij is zijn 

achillespees afge-

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 15 september 2018 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

de poot van Eddy, selfie 

Teus herstelt de afwatering bij Gerrit zijn pad. 
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bleem van de ziekte in onze vijvers. We gaan ons beraden over “hoe nu verder” met uitzetten en voeren. 

Het jeugdvissen aan de Kersendreef was weer een groot succes, lees de nieuwsbrief verderop! In de vori-

ge nieuwsbrief vroeg ik om een reactie op het verschijnen van de nieuwsbrief. Er waren een paar (3) leu-

ke reacties van mensen die wat verder van de club staan en het leuk vonden om op de hoogte te blijven. 

Het aantal reactie was dermate gering dat ik er over ga nadenken of we niet een andere manier van com-

municatie moeten gaan gebruiken. (Facebook?? Iets anders ??) Als je hier een mening over hebt, of hier 

iets voor zou willen doen, graag even contact opnemen. 

Vang ze, groeten, Arie 

Dinsdag 19 juni waren we te gast op de Lingewaard. Juf Ilse had het uitstekend voor elkaar met haar 

zeer aandachtige klas, waardoor Ans van Heumen (vismeester van Hengelsportfederatie Midden Neder-
land) boeiend kon vertellen. Na de les werd gevist in de sloot aan de Kersendreef. Dat het goed kersen 
eten was aan de Dreef blijkt uit de eerste foto. Kosten noch moeite waren gespaard. Kingsize terras, king-
size koeken enz. Vrijwilligers begeleidden “de wedstrijd” zeer professioneel. De redelijke vangsten leverde 
Luna de eerste, Ayaansle de tweede en Siebe de derde “prijs” op. Wij van ‘t Stekelbaarsje kijken terug op 
een prima dag. 

 

Vissen met de Lingewaard groep 7 
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Putsluiting 1: Aeromas-bacterie  7 -27 mei 

Putsluiting 2: Karperluis 3 t/m 24 juni 

In april blijkt dat onze karpers er behoorlijk beroerd uit zien. Diverse vissers wijzen ons op de wonden en 

de gaten in de vissen. Wij nemen contact op met SVN. In 

de eerste week van mei hebben we bezoek gehad van 

Mark Breedveld, dierenarts en "karperdokter". Hij doet 

onderzoek naar de toestand van onze karpers. Uit het 

onderzoek blijkt dat de karpers de Aenomasbacterie bij 

zich dragen, welke lelijke plekken op de huid veroor-

zaakt. Met behulp van speciaal voer dat anti-bacteriële 

stoffen bevat gaan we proberen de vissen weer gezond 

te krijgen. Hiervoor hebben we 95 Kg voer gekregen, 

goed voor 19 keer 5 Kg voeren. Tijdens deze periode 

mag geen ander voer in het water komen. Het is beter 

de vissen niet te vangen omdat ze als reactie soms een 

poos niet eten. We gaan vanaf maandag 7 mei t/m zon-

dag 27 mei het vissen in de Kleine Put verbieden. Na 

afloop van de periode worden enkele vissen nader beke-

ken. Hierbij de foto van een herstellende zeelt. 

Er is goed te zien dat er rond het gat in de kieuw nieuw 

weefsel wordt gevormd.  Het bestrijden van de Aeromas-

bacterie is gelukt!  

Ondertussen begonnen we  steeds meer dode 

brasems uit de grote put te verwijderen. We 

schrokken daar in eerste instantie niet van, ieder 

voorjaar vinden we ook in de vrije natuur dode  

 

 

 

 

 
karperluis op dode brasems  (foto: Eddy) 

vissen. In de laatste week van april werd het echter zo 

erg dat we Mark Breedveld opnieuw hebben ingescha-

keld. Hij constateerde direct “karperluis” een verve-

lende parasiet die zijn slachtoffer pas loslaat als deze 

dood is.  
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Wij nemen afscheid van 

In overleg met alle betrokkenen is besloten om opnieuw dicht 

te gaan, we gaan medicijnvoer in beide putten gooien en beide 

vijvers moeten 3 weken dicht. 

Halverwege die periode gaan we met de woensdagclub 

“testvissen”.  

Het testvissen op die woensdag geeft de 

deelnemers hoop. Niet alleen zien de vis-

sen er fantastisch uit, er worden ook 

wonderbaarlijk veel zeelten gevangen. 

Helaas moeten we het de week daarop in 

het slootje weer met minder dan 700 

gram pp doen. Vanaf maandag de 25e 

wordt er weer gevist en bij sommigen 

gaat het geweldig! Op dinsdag 26 juni is 

Mark Breedveld voor de derde keer op de 

put en kan niet anders dan constateren 

dat het water picobello is en dat de vis-

sen er heel mooi 

uitzien. We heb-

ben natuurlijk 

meer dan twee-

honderd vissen verloren en veel geld uitgegeven aan  medicijnen, zie de foto 

hiernaast.  De medicijnen zijn verpakt in een soort boilies, met een diameter van 

meer dan een centimeter. Het was een zware klus om ze verspreid in het water 

te gooien. Vanaf nu ziet het er weer prima uit.  .Toch zullen we ons moeten gaan 

beraden  op de volgende uitzettingen.  Wie daarover mee wil praten, wordt ver-

zocht zijn mening te melden op het bekende mailadres! 

Net van 1 visser bij het testvissen:   6 zeelten ! 

Woensdag 4 juli zijn Mike, Lindsey, Lucas en Kevin (Merewade Pro) voor het laatst. Mike is zelfs twee jaar 
geweest en heeft zich voornamelijk met het schoonhouden van het gebouw bezig gehouden. Dat ging 
hem goed af. Zelfstandig werken heeft hij geleerd. Niet vaak kwamen er aanmerkingen van de oude man-
nen. Een frikadel ging er altijd wel in. Lindsey, Lucas en Kevin knapten klusjes buiten op. Dat varieerde van 
snoeien, schuren, schilderen, takjes rapen (was veruit favoriet) tot ijs hakken, wilgentenen vlechten, on-
kruid verwijderen, bootjes schilderen en voeren. Natuurlijk – en dat geldt ook voor ons – is het ene klusje 
leuker dan het andere. We zijn blij, dat jullie er waren. Dat heeft ons een hoop werk bespaard. 

Volgend jaar een nieuwe groep. Jullie zijn welkom! 
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Wist u dat ………….. 
………er mensen zijn die de oude rubriek “stekeltjes” 

zouden willen terugzien ? 

………teksten daarvoor naar Martijn kunnen worden 

gestuurd …….. 

………Piet de Vries in de kleine put een snoek vangt aan 

een karperhengel…… 

………de snoek nu in de grote put zwemt … 

………in de kleine put nog een veel grotere snoek zit …. 

………deze grote snoek de vis aan de haak van Ricardo aan-

viel ????? 

………Nico Visser af en toe op de knieën gaat …… 

………in het werkhok veel vliegen zitten…… 

………hier plaats is voor meer stekeltjes ……. 

koos gaat voor goud  

wist u dat..............we op zoek zijn naar kandidaten 

die deze veren verdienen om ergens in te steken?  
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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 ” 

karpervissen met de Lingewaard 

Donderdag 5 juli komen acht leerlingen van juf 
Ilse naar de put om te proberen karpers te van-
gen. Wij zorgen voor hengels en aas en vanaf 
vier uur gaan we het proberen. 

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/

