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Van de voorzitter 
Na een wat langere vakantie met aardige vang-

sten is het goed weer in Arkel te zijn. De putten 

liggen er geweldig mooi bij, dankzij de vrijwil-

ligers die er wekelijks veel uren aan besteden. 

Het is en blijft een paradijs. De karperdokter is 

geweest: alles in orde. De wedstrijden zijn super 

verlopen (al zou de vangst grote mogen zijn) en 

onze verschillende gasten hebben het goed 

naar de zin gehad, dus wat wil je nog meer.  

“benodigde” spullen. Chris regelt de vergaderin-

gen met de notulen en regelt de uitgifte van club-

huis. Bestuurlijk ziet het er voor de toekomst goed 

uit! 

Bij de aankondiging van mijn afscheid als voorzitter 

noemde ik drie belangrijke zaken die ik in het laat-

ste jaar van mijn voorzitterschap geregeld wilde 

zien:  de stroomvoorziening met een nieuw kabel, 

natuurvriendelijke oevers rond de putten en een 

opgeknapt dak dat geen plastic flappers meer zou 

loslaten. Zoals je in deze (en de vorige) kunt lezen, 

lijken de doelen inderdaad gehaald te gaan wor-

den. 

Op de Teun van der Neut-familiedag, 18 augustus, 

is ieder lid welkom met familie, vrienden en/of bu-

ren. Laat je familie kennis maken met de gezellige 

sfeer bij ’t Stekelbaarsje. We grijpen deze dag aan 

om de nieuwe naam van het Clubhuis te onthullen. 

’t Stekelbaarsje is een mooie, gezonde en fijne ver-

eniging, waar iedereen zich thuis kan voelen. Hou-

en zo !! 

Arie 

 

 

De beoogd voor-

zitter en de nieuwe 

secretaris zijn al lek-

ker aan het werk. 

Walter leert de ver-

eniging steeds beter 

kennen en is sterk in 

de aanvoer van 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 15 Sepember 2019 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

Coral Trout, of je in een aquarium vist, de schipper 
was vooral geconcentreerd op  de vis en mijn hoofd 
was minder belangrijk. 
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Vistandbeheer 
Afgelopen winterseizoen is geen brasem uitgezet. Dit heeft geleid tot een veel geringere sterfte dan vorig  

jaar, we kunnen zeggen dat slechts enkele vissen 

het niet gered hebben. Voor de mensen die 

steeds de dode vissen moesten ruimen is dit een 

plezierig jaar geweest. Toch is het zeker ook aan 

de vangsten te merken, er wordt echt wel min-

der brasem gevangen.  De vangsten van zeelt 

zijn wel toegenomen, maar zeker niet in verhou-

ding tot de  

Vorig jaar hebben we 1000 Kg soja-pellets gevoerd. Dit 

jaar hebben we 1000 Kg half om half soja-pellets en krachtvoerpellets gevoerd. De vissen lijken daar goed 

op te reageren. De krachtvoerpellets komen van het bedrijf Carpcare van onze karperdokter Mark Breed-

veld. 

 

brasems die vroeger werden gevangen.  

15 mei is Mark weer bij ons op de put geweest 

om de staat van de vissen te checken. Op de fo-

to’s zie je hem met zijn assistenten aan het 

werk. Zijn officiele rapport is nog niet binnen, 

maar het was  

 

wel duidelijk dat zowel viswater als vissen er prima 

uitzagen.  Mark kon het niet laten om zelf toch nog 

even een kerperje te vangen vanaf de kist van Wal-

ter. Walter had al de hele ochtend zitten vissen om 
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Visles op Basisschool “De Lingewaard”. 

voldoende karpers ter controle aan te bieden. Inmiddels blijken er op de grote put steeds meer karpers te 

worden gehaakt en soms ook gevangen. Door sommigeleden is dit als problematisch aangemerkt want er 

gaat nog wel eens een tuigje met de vis vantussen ….  Vorige week onderzocht Walter het rek voor de ver-

binding tussen grote en kleine put, waar een gat in bleek te zitten. Waarschijnlijk heeft een aantal karpers 

van dat gat gebruik gemaakt om groter water op te zoeken. We zullen de bij wedstrijden gevangen kar-

pers uit de grote put terugzetten in de kleine. Ook zullen we in overleg met SVN een wat ruimere hoeveel-

heid karper uitzetten in de kleine put. Komend najaar gaan we in ieder geval brasem uitzetten in de grote 

put en ook de zeelt gaat weer aangevuld worden.  Alles voor een zo groot mogelijke vangst !! 

Ook dit jaar hebben de 

kinderen van groep 7 van 

Basisschool “De Linge-

waard” uit Arkel kunnen 

genieten van een leuk dag-

je “vissen in het slootje 

voor het huis”. 

Jasper Sterk heeft in zijn 

nieuwe functie als jeugd-

coordinator bij onze club 

de taak op zich 

genomen om de jaarlijkse visles te organiseren. 

Samen met Ans van Heumen, nog steeds erg en-

thousiast, werd op donderdag 9 mei een visles in 

het klaslokaal geregeld en daarna vissen in de Ker-

sendreef. Onder begeleiding van vrijwilligers van 

de club konden 27 leerlingen een hengeltje uit-

werpen. Helaas was het nog een beetje vroeg in 

 

het jaar en werden er slechts 7 vissen gevangen. 

Toch kan Jasper met zijn vrijwiliigers terugzien op 

een leuk en informatief dagje vissen met de kin-

deren. Hopelijk onthouden de kinderen dat vis-

sen een leuke bezigheid kan zijn en dat ’t Stekel-

baarsje een maatschappelijk betrokken vereni-

ging is!  
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Verenigingsactiviteiten 

In de afgelopen maanden is er weer veel activiteit geweest op de club. Tijdens een storm in mei braken 

verschillende takken van de bomen. Gerrit en Teus (op de foto) konden weer aan de slag met opruimen. 

Ook moest er weer machineonderhoud gepleegd wor-

den, Joop is uiterst geconcentreerd bezig met de bos-

maaier. Dank zij de inzet van Dirk en Koos en de heren 

op de foto’s ziet het groen rond de put er weer  

met de natuurvriendelijke oevers is een plaatje !! 

Er is veel waardering van de karpervissers. De wedstrijden zijn volgens schema afgewerkt, voor de resul-

taten verwijs ik jullie graag naar de website. De website wordt nog steeds beheerd door Martijn Maas. 

Martijn en Bram zorgen ook voor het samenstellen van de nieuwsbrief en de verspreiding ervan. Gedruk-

te exemplaren worden op de club en bij enkele speciale leden afgeleverd.  

De Stichting Merwelanden is weer een paar keer op de 

put geweest en Arie Peele zorgt er steeds weer voor dat 

deze mensen een 

prettig dagje uit be-

leven. Ook komen 

er met regelmaat 

gastvissers, zoals 

bijv de spelers van 

Unitas Walking 

Football, die helaas 

maar weinig vissen 

wisten te vangen. 

Op de foto’s een 

overzicht van het 

gebeuren + de eni-

ge gevangen vis.  

 

schitterend uit! Vooral de make-over van de kleine put  
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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: 

Op het dak van het 

gebouw zien we 

hier Lex bezig het 

losgekomen plastic 

te verwijderen. Het 

meeste komt er vrij 

gemakkelijk af, 

maar het is wel 

héél veel! 

Lex ziet het nog 

steeds zitten om 

samen met een 

hulpvaardige leer-

ling van het Omnia 

College de rotzooi van het dak te trekken en 

er de zwarte bootlak op te smeren die vol-

doende hittebestendig zou moeten zijn. De 

zinklaag die onder het plastic tevoorschijn 

komt ziet er gelukkig nog goed uit. Er wordt 

in ieder geval aan gewerkt en zoals een vas-

te uitdrukking in het werkhok luidt: het zal 

wel weer goed komen.  

Het probleem van de ontsnapte karpers is 

door Walter getackeld: hij heeft een nieuw 

kunststofrooster in de doorgang van de gro-

te naar de kleine put geplaatst. Het is voor 

de vissen van enig formaat onmogelijk van 

put te veranderen.  

 

 

De websites is 
http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengels
portvereniging.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://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/

