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Van de voorzitter 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 september 2020 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

In de voorbije periode zijn droevige dingen gebeurd. Ons lid André van Vught, voorzitter van “Het Palingparadijs” 

is na een kort ziekbed op jonge leeftijd overleden. Wij zullen hem herinneren als een positieve kerel en een ge-

dreven hengelsporter. 

De echtgenote van ons erelid Piet de Vries is overleden en hij krijgt steun van de vereniging bij het dragen en ver-

werken van dit verlies. 

Door de corona-toestand gingen een aantal wedstrijden niet door, maar gelukkig konden we wel vissen! Daar 

werd veel gebruik van gemaakt, het was op de putten gewoon druk. Op de steiger is het gemakkelijk om afstand 

tot je buren te houden, dat liep perfect. Zaterdag 13 januari werd de “lange zaterdagavondwedstrijd” gevist. Hier-

bij werden de corona-maatregelen toegepast. We moesten de wedstrijd splitsen, er was toestemming voor maxi-

maal 30 deelnemers en we gingen er iets overheen….  Het ging helemaal prima en daarna was er geen vuiltje 

meer aan de lucht voor de volgende keren. Ook de verloting 

is inmiddels weer onderdeel van het wedstrijdvissen en we 

zijn bijna terug 

bij normaal. 

Nog wel zoveel 

mogelijk het 

clubgebouw 

mijden en pro-

beren rond het 

gebouw de 

1,5m in acht te 

nemen! Waren 

er in het begin 

van dit jaar 

enige zorgen 

over onze fi-

nanciële draag-

kracht na de 

grote containerrroof, inmiddels hebben we (dankzij corona?) een 

grote toeloop van leden. Zoveel zelfs dat we wellicht dit jaar al de 

500 gaan bereiken. Daarmee is de directe financiële dreiging eigenlijk wel van de 

baan. Er zijn inmiddels een nieuwe grasmaaier, een aggregaat, twee bosmaaiers en 

een waterpomp verschenen. Dus de  heren op de enigszins sombere foto hiernaast 

kunnen weer vrolijk de toekomst tegemoet zien en de regen gáát ophouden 

Verderop in de nieuwsbrief staat een verslag van het verloop van het zuurstoftekort 

in de kleine put. Helaas hebben we ongeveer 300 Kg dode karpers verwijderd. Inmid-

dels is de situatie onder controle en worden zowel in de grote als in de kleine put 

weer volop vissen gevangen. In de kleine put is recent een karper gevangen van 14,7 

Kg, ze worden érg groot. In de grote put worden regelmatig veel voorntjes en best 
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wat zeelt gevangen en tot mijn genoegen ving ik een paar weken geleden een winde!  Misschien ook leuk om een 

paar barbelen in de vijver te hebben? 

Fred Kleijn, Kampioen van Arkel:  gefeliciteerd Fred namens de hele vereniging. Voor de leden van ’t Stekelbaars-

je is Fred altijd al de kampioen, hij máákt onze wedstrijden!  Hij koopt de prijzen voor de wedstrijden voor de ver-

loting, zet koffie bij nacht en ontij, weegt de vangsten, berekent de uitslag, maakt het krantenartikel en houdt de 

stand bij. Hij is daardoor de meest onmisbare kracht voor onze vereniging en we kunnen blij zijn dat hij deze acti-

viteiten is blijven doen. En nou is ie ook nog écht kampioen!  Dankzij de formule waarbij het vangstgewicht wordt 

vergeleken met het gemiddelde vakgewicht:  hij ving 

meer dan 5 x zoveel als het gemiddelde van het dichtbij-

vak. 

Invalidensteiger: Het lijkt nu echt te gaan gebeuren:  een 

nieuwe invalidensteiger.  De werkzaamheden beginnen 

op dinsdag 29 september, er zijn dan geen activiteiten 

meer op de put. Hoe het er precies gaat worden is nog 

een vraagteken, in grote lijnen hetzelfde als het er nu uit-

ziet. Met de aannemer heb ik afgesproken dat we in het 

werk gaan kijken wat er mogelijk is. We gaan proberen 

het zó te laten maken dat we op de rand niet al te oncom-

fortabel kunnen zitten. Kunnen we de verloting in de zon 

afwachten !! 

Hiernaast op de foto zijn Teus en Gerrit bezig om de 

steeds weer noodzakelijke herstelwerkzaam-heden uit te 

voeren. Zij zullen in ieder geval erg blij zijn met de nieuwe 

voorziening, dit werk zal de eerstkomende jaren niet 

meer nodig zijn. 

’t Stekelbaarsje is weer volledig in bedrijf en hopelijk 

vindt iedereen zij plezier bij de club. (ook als je niets vangt!!) 

              Arie  

 

   Ooievaar op het nest !!! 

In de vorige nieuwsbrief werd de trieste afgang van 

ons ooievaarsnest beschreven. Jarenlang had het nest 

op zijn paal over de sloten uit staan kijken in de hoop 

een ooievaar te verleiden hier zijn nakomelingen te 

verwekken. Helaas na meer dan 20 jaar vergeefs 

wachten gaf buurman Goof die met zijn grote machine 

er slecht langsheen kon, de doorslag: het nest moest 

verdwijnen. Een advertentie op marktplaats verleidde 

in eerste instantie een meneer uit België die helaas 

onverricht ter zake moest terugkeren want het nest 

paste niet in zijn kleine autootje. Maar gelukkig een 

B+B-houder uit de omgeving van Breda gaf er een 

tientje voor en kwam met een dikke Volvo met kar om 

het ding op te halen. Eind juni stuurde hij deze foto 

om te laten zien dat het nest een “eerste verkenning”  

had gekregen. Leuk!!!  
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Zuurstoftekort  
Helaas werden we dit jaar in de kleine put weer geconfronteerd met een flinke sterfte onder de karpers. Een ge-

luk bij een ongeluk was het feit dat we dit jaar voor het eerste een pomp en dataloggers in de vijver hebben 

staan. Daarmee kunnen we een verband vaststellen tussen het zuurstoftekort en de dode vissen. 

De put zit hartstikke vol met vis en dat houdt automatisch een risico in. Veel vissen verbruiken veel zuurstof en 

dus is extra zuurstof (in de vorm van ingeblazen lucht) een noodzaak. Ook wordt het zuurstofgehalte in water 

nadelig beïnvloed door blad- en groeninval en door voer dat in het water wordt  

gegooid. Ondanks dat dit allemaal bekend 

was, ging het dit jaar behoorlijk mis. In totaal 

zijn 110 vissen geruimd met een geschat ge-

wicht van 275 Kg. Hierboven zijn de feiten ver-

meld in een grafiek. Deze grafiek kon worden 

samengesteld doordat de vrijwilligers keurig 

hebben bijgehouden hoe groot naar schatting 

de dode karpers waren. Vooral Teus en Eddy 

hebben zich hiermee belast. Dit is rotwerk, het 

is erg frustrerend om ’s morgens op de put te 

komen en dan eerst met de kadavers te moe-

ten gaan slepen. Op de foto de bak Gelukkig 

hebben we de dataloggers in de put en kun-

nen we gegevens van temperatuur en zuur-

stofgehalte tevoorschijn halen en kijken of we 

daar iets uit kunnen halen. Gerrit van Eck van 

Sportvisserij Nederland komt met enige regelmaat zijn computer aansluiten op de dataloggers en dat geeft de 

volgende resultaten. Hierbij twee van de behoorlijke hoeveelheid grafieken die is geproduceerd. (helaas heb ik 

een foto moet maken van een printje, rechtstreeks kopiëren lukte niet.) 

op de kruiwagen met de oogst van deze morgen. Triest gezicht!!  
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De oranje lijn geeft de watertemperatuur en de blauwe lijn geeft het zuurstofgehalte. Direct is zichtbaar dat na 5 

april het zuurstofgehalte sterk daalt. Op dat moment ontstaat het tekort. Voor het goede begrip   

is hiernaast het grafiekje getoond dat de maximale hoe-

veelheid zuurstof in water bij een bepaalde tempera-

tuur weergeeft. Daarin is te zien dat bij 26 Celsius de 

maximale hoeveelheid zuurstof 8 milligram per liter wa-

ter is. Op de gegevens van de dataloggers is te zien dat 

op 27 april het zuurstofgehalte onder de 2 mg/l kwam 

en dit is op den duur dodelijk voor de vis. Vóór 27 april 

was er ook al sterfte en dat zou volgens de gegevens 

níet door zuurstoftekort kunnen komen. De vraag is, 

wat dan wel? 

De onderzoeken van Mark Breedveld geven daar geen antwoord op, met zijn onderzoeken kon hij niet bepalen 

wat de doodsoorzaak, naast het zuurstoftekort was. 
 

Conclusies voor ’t Stekelbaarsje: 

Letten op zuurstofgehalte:  verbruik zuurstof 

zoveel mogelijk voorkomen door: 

• Niet teveel vissen in de vijver 

• Bladinval zoveel mogelijk voorkomen 

• Pomp maximaal laten draaien 

• Slibopwerveling voorkomen door pomp 

horizontaal te laten draaien (Tegel erop 

en daar gaat ie !!) 

• Water verversen door windmolen opti-

maal te laten draaien. 

• Voor aanvulling als de windmolen onvoldoende water produceert het motorpompje direct water in de kleine 

vijver pompen. 

Met deze nieuwe conclusies hopen we in de toekomst herhaling van ellende te voorkomen en alerter te blijven op 

zuurstoftekort. Leermomentje !! 

 

De websites is https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/ is ook in 

de scannen in QR code. 

https://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl/


Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 5  

Op onze putten zijn ook veel verschillende bloemen en 

planten te bewonderen. De waterlelies voor het club-

gebouw maken altijd diepe indruk op gasten die niet 

speciaal voor het vissen zijn gekomen. Lang niet alle 

planten die er groeien zijn van nature daar aanwezig, 

veel zijn er door onze vrijwilligers aangedragen en ge-

plant. De tuin rond het clubgebouw wordt keurig bijge-

houden door Teus Kooyman. Joop van’t Hoff en Dirk 

van Straten maaien alles wat te wild groeit om de 

mooie plantjes kansen te geven. Het geheel rond de 

putten wordt een lusthof met natuur- en  

 

Bloemen in de wei 
 

cultuurplanten door elkaar.  

Om het geheel nog fraaier te maken, sluiten we aan bij 

een initiatief om Nederland bloemrijker te maken. Buur-

man Lars was bereid om een strook van het ongebruikte 

stuk gras te frezen. Koos was wilde er met de maaimachi-

ne omheen racen en we kochten bij Ranzijn een paar do-

zen met “diverse weidebloemen” en die zijn ingezaaid. 

Hopelijk komt er iets van terecht, want we waren een 

beetje aan de late Kant.  We zullen zien., hopelijk krijgen 

we veel bloei en de daarbij horende vlinders en bijtjes 

enz…. 

Vogels op de put. 
Onze vijvers zijn prachtige stukjes natuur. Zowel Flora 

als fauna tieren welig. Onlangs zijn we door het water-

schap benaderd of er een roofvogelnest aangebracht 

mocht worden in een boom op onze put. Daar zijn wij 

natuurlijk voorstander van, er kunnen best een paar 

roofvogels bij!  Als die dan ook de ganzen een beetje 

verjagen,  dan hoeven we ook niet steeds de stront 

van de steigers te  scheppen!  
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Hoe mooi kan het rondom de put 

Het bedrijf “Kingfisher projecten” moest in de buurt van de 

nieuwe oprit naar de A27   120 roofvogelnesten plaatsen. Zij 

hadden ons geweldige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natuurpark gespot en vonden dat daar zo’n nest goed 

op zijn plaats was, dat vonden wij ook.  Het nest is ge-

plaatst achterin, als je bij het bruggetje naar de achter-

zijde wandelt, kun je het nest rechts boven in de boom 

zien. Nu de roofvogels nog!!  
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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: 

REACTIE van de REDACTIE. 

De foto’s zijn gemaakt door Chris Toenders. 

Wij hebben nu ongeveer 400 leden kan er nu niemand eens een stukje voor de nieuwsbrief schrijven. 
Dat zou heel fijn zijn,  jullie maken heus wel wat mee aan en op het water of een leuke anekdote over het vissen 
alles is welkom. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
De REDACTIE  

http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
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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/

